
POR UM ENSINO CRÍTICO DO CONTEÚDO RELEVO NOS LIVROS DIDÁTICOS

Resumo

O objetivo deste trabalho é propor um ensino crítico do conteúdo relevo nos livros didáticos que contemplem
elementos presentes no cotidiano dos jovens do Ensino Médio. Com o intuito de agregar o método dialético no
processo ensino-aprendizagem complementam-se no conteúdo relevo dois temas fundamentais: os fundos de
vales urbanizados e os riscos ambientais. A escolha deste compartimento do relevo refere-se a grande
capacidade de potencializar processos erosivos e áreas de inundação quando estes são submetidos a
processos de urbanização. Esta abordagem no ensino não vem sendo trabalhada no âmbito da Geografia
escolar nem mesmo mencionada nos livros didáticos. Desse modo, espera-se que esta concepção de ensino
venha acrescentar uma aprendizagem mais significativa na vida dos educandos firmados nos fundamentos da
pedagogia crítica dos conteúdos.
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Abstract

The objective of this work is to propose a critical teaching relief content in textbooks that include elements
present in everyday young high school students. In order to aggregate the dialectical method in the
teaching-learning complement each other in relief two key content areas: funds urbanized valleys and
environmental risks. The choice of this compartment relief refers to the ability to leverage extensive erosion
and inundation areas when they are subjected to processes of urbanization. This approach to teaching has not
worked within school Geography even mentioned in textbooks. Thus, it is expected that this concept of
learning will add a more meaningful learning in the lives of students signed the fundamentals of critical
pedagogy of content.

Keywords: content of relief in textbooks, valley bottoms, environmental risks.

Introdução

O caminho escolhido neste trabalho é, primeiramente, discorrer sobre a importância de os profissionais de
ensino em difundir um conteúdo crítico da matéria de relevo para os jovens do Ensino Médio. A escolha
preferencial deste último degrau do ensino básico visou apontar uma abordagem demasiadamente positivista
que paira nos conteúdos de Geografia física.

Por esse motivo, este texto abriu-se uma discussão a respeito da necessidade de se desenvolver para os
professores do Ensino Médio, cursos de formação inicial e continuada que se coloquem na condição de
aprimorar um ensino crítico que esteja vinculado com a realidade de vidas dos jovens escolares. Isso
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pressupõe buscar assuntos que está além do programado na matriz curricular e nos conteúdos dos livros
didáticos.

Com o objetivo de agregar o método dialético no processo ensino e aprendizagem para a Geografia escolar,
incorporam-se dois temas que reforçam o ensino crítico do conteúdo relevo e que podem ser relacionados no
cotidiano do aluno: os fundos de vale urbanizados e os riscos ambientais. Por fim, buscou-se entender como
vem sendo estruturado o conteúdo de relevo nos livros didáticos avaliados pelo Programa Nacional dos Livros
Didáticos para o Ensino Médio - PNLD.

A importância do ensino crítico do conteúdo de relevo para Geografia Escolar

É frequente ouvir alguns comentários sobre as dificuldades de docentes e educandos do Ensino Médio quanto
à aplicação de conteúdos ligados aos elementos do meio físico do espaço geográfico. Isto é frequente devido à
influência da perspectiva positivista que fundamentou a ciência geográfica e acabou interferindo
didaticamente no ensino do conteúdo relevo. Souza (2011, p.50) ao investigar as bases epistêmicas da
Geografia concluiu que a herança da corrente tradicional colaborou para “uma produção do conhecimento na
qual a natureza se constitui como objeto central da Geografia, numa primeira fase, e a dicotomia
homem–meio, numa segunda fase”. Portanto, o modelo concebido de ciência descritiva adotado na Geografia
escolar vem, constantemente, praticando a memorização de conceitos sem ao menos contextualizá-los no
cotidiano dos jovens. Dessa maneira, torna-se intrínseco a influência da Geografia tradicional no âmbito da
didática, do ensino e da formação de professores que venham trabalhar o conteúdo de relevo nas instituições
escolares.

Entretanto, este ensino que se segue nas escolas não está ligado às práticas sociais e muito menos se
distancia das tendências pedagógicas tradicionais e escolanovistas que, segundo Saviani (2009) está
estruturada para legitimar a classe burguesa. O modelo de ensino em questão está destinado a produzirem
alunos alienados e sem espírito questionador. Demo (2005) reconhece que um dos problemas na educação
está na formação do professor, apontado por ele como mero instrutor. Assim comenta o pesquisador (2005,
p.7) ao propor a reconstrução do conhecimento nas escolas:

A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se define como
socializadora de conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na prática, atrapalha
o aluno, por que o deixa como objeto de ensino e instrução. Vira treinamento. É
equívoco fantástico imaginar que o contato “pedagógico” se estabeleça em ambiente
de repasse e cópia, ou na relação aviltada de um sujeito copiado (professor, no
fundo também objeto, se apenas ensina a copia) diante de um objeto apenas
receptivo (aluno), condenado a escutar aulas, tomar notas, e fazer provas. A aula
copiada não constrói nada de distintivo, e por isso não educa mais do que fofoca, a
conversa fiada dos vizinhos, o bate-papo numa festinha animada.

Tem-se ai, a partir dessas críticas uma formação deficiente do professor e, posteriormente, do aluno. Diante
desses problemas que repercutiram no processo ensino e aprendizagem, impossibilitou-se que os
conhecimentos mobilizados pelos docentes sejam coerentes com a formação cidadã e libertadora dos alunos.

Para romper com o ensino da Geografia positivista nas escolas do Ensino Médio, é necessário pensar,
primeiramente, nas dificuldades da formação de professores no Brasil. Diante da complexidade do fenômeno
educativo numa sociedade capitalista onde estão inseridos os profissionais do ensino, Pimenta (2012) aposta
na formação inicial e continuada de docentes. Os profissionais que atuam no mercado de trabalho não podem
simplesmente ser apenas um técnico reprodutor de conhecimento. Outro problema apontado pela autora
(2012) são os estágios desenvolvidos para promover o aprimoramento do profissional do ensino, que, muitas
vezes, estão distanciados da realidade escolar, e consequentemente, descompromissados em construir
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saberes destinado a superar as desigualdades sociais. Contudo, é importante destacar os saberes docentes
adquiridos ao longo da carreira profissional para que, durante os estágios de formação, estes conhecimentos
possam ser transformados em ações que apoiem as práticas sociais a serviço da comunidade, da vida, e de
uma cidadania participativa e participante. Marcelo (1998) ressalta que, devemos construir saberes a partir
do conhecimento que o professor já possui. Desta maneira, espera-se valorizar o conhecimento acumulado à
experiência dos docentes (Tardiff, 2002) quando estes mobilizam os conteúdos de ensino. O educador (2002)
lembra que é fundamental investir nos saberes docentes como um fio condutor na pesquisa-ensino.
Desenvolver pesquisas sobre os fundamentos teóricos e metodológicos da formação de docentes tem sido
alertado por esses autores.

É necessário também avançar nas práticas de ensino dos conteúdos específicos de Geografia associado ao
método dialético. Criar situações no ensino crítico que levem os educandos a compreender as incoerências de
uma sociedade estruturada em classes opostas. Problematizar a apropriação da natureza como suporte para o
processo de acumulação capitalista não tem sido nada fácil, devido às marcas ainda muito presente da
aprendizagem descritiva. No tocante a esse assunto Couto (2011, p.42) aponta que:

[...] a transformação da realidade constitui o problema central do método dialético e
a possibilidade de negação e superação das relações sociais/naturais do modo de
produção capitalista. Ensinar e aprender toma o sentido de uma relação pedagógica
que pode servir à conscientização do ser histórico-natural-político-geográfico do
homem e à crítica da propriedade e das relações sociais alienadoras.

A seleção de conteúdos tem sido trabalhada a fim de trazer elementos significativos na aprendizagem dos
discentes. É infrutífero iniciar o processo de ensino e aprendizagem sem sinalizar o método dialético nos
conteúdos/conceitos geográficos, sobretudo, desarticulado com a realidade dos alunos.

Portanto, havendo uma interação dialética entre teoria e prática, entre Geografia Humana e Geografia Física,
é possível trabalhar um ensino também crítico do conteúdo relevo. Morais (2013) vem propondo no ensino
um olhar voltado para a ação antrópica, onde os fatores físico-naturais e sociais se interagem atuando no
ambiente. Nesse sentido, o rompimento da concepção tradicional pauta-se, indubitavelmente, na articulação
entre o conhecimento científico e a realidade do aluno. Se o conhecimento não tem prática formativa, não se
efetiva o processo ensino e aprendizagem.

Fundos de vales em áreas urbanas e os riscos ambientais: elementos para compor um ensino
crítico do conteúdo relevo no Ensino Médio.

O interesse em levantar pesquisas na área de ensino de Geografia das cidades (CAVALCANTI, 2002; 2012)
reside na tentativa de aproximar os saberes sistematizados pelos docentes com um ensino dos conteúdos que
valorizam os elementos significativos do cotidiano. Souza (2011, p.60) afirma que “[...] um ensino eficaz é
aquele que cumpre com a função escolar na formação do cidadão autônomo e crítico capaz de superar os
problemas que afligem a sociedade atual”.

Na estruturação dos conceitos e na formação de um raciocínio geográfico, a cidade e os processos
físico-naturais não podem ser dissociados. Sendo assim, há de se desenvolver uma mentalidade holística do
meio ambiente urbano durante o processo ensino e aprendizagem para os educandos.

O intuito deste presente tópico é propor uma metodologia de ensino para a Geografia escolar do Ensino Médio
que contemple elementos do cotidiano no contexto histórico-social dos sujeitos. Neste caso, reconhece-se
assim, uma oportunidade impar de estabelecer conhecimentos relativos ao conteúdo de relevo e seus
processos naturais e sociais integrados. Na medida em que o fenômeno da urbanização se instala de forma
contraditória nos fundos de vale urbanos é fundamental, primeiramente, propor o conceito de paisagem como

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/por_um_ensino_critico_do_conteudo_relevo_nos_livros_didaticos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



ferramenta de contato imediato das dimensões visíveis presentes na organização espacial. Enquanto a
categoria central de análise do relevo, a paisagem pode ser entendida enquanto forma e processos de
representação dialética das amplas relações sociedade e natureza tendo, a priori, o foco da ação antrópica em
áreas de fundos de vales.

Os fundos de vales são representações espaciais de uma determinada unidade de relevo caracterizada pela
presença de cursos d’águas que ganham volume em períodos de chuvas. Entretanto, com a ocupação urbana,
estas calhas são canalizadas e muitas vezes ocultadas pela pavimentação. Com a presença de habitações
irregulares nesses vales, a população torna-se vulnerável à riscos ambientais e problemas de saúde. Os
resíduos sólidos (material tecnogênico) ou popularmente chamado de lixo, determinantemente, pela ação da
gravidade acumula-se no leito menor da drenagem e pode comprometer todo perímetro ao longo do perfil
longitudinal dos córregos, ribeirões e rios presentes em áreas urbanizadas.

Como a população convive mediante a tanta inundações e deslizamentos de encostas?
Da mesma forma, há de se questionar o custo oneroso da terra urbana que transforma, e,
consequentemente, na pobreza como um fator de risco iminente (VEYRET, 2007). Entretanto, necessita-se
esclarecer que a escolha do conceito risco ambiental está fundamentado no fato de que todo “risco é uma
construção social” (IBIDEM, 2007). Portanto, o risco é objeto social de investigação e se inscreve em um dado
contexto social, econômico e cultural.

Em segundo lugar, os riscos resultam da combinação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de
processos naturais agravados pela atividade humana. Outro ponto a se colocar nesta analise é alto grau de
ocorrência dos riscos ambientais em fundos de vales. Este compartimento do relevo é típico de áleas
morfodinâmicas e hidrológicas de grande possibilidade de cheia ou inundação (IBIDEM, 2007). A autora
(2007) afirma também que o crescimento das cidades agravam os riscos, principalmente nos países em
desenvolvimento que passaram por uma intensa urbanização. Ibidem (2007, p.89) analisa a pobreza
mediante aos três fatores de riscos:

[...] ela força a pessoa a viverem nas zonas menos caras, mas mais perigosas; ela domina as preocupações
cotidianas das pessoas que não tem os recursos econômicos e nem tempo de preservar o meio ambiente; ela
força o desbravamento e o desflorestamento para atender às necessidades de aquecimento e alimentação.

Portanto, reforçar nas escolas estes temas de forma contextualizada, torna-se primordial. Se quisermos
estabelecer políticas eficazes de prevenção dos riscos, um dos caminhos é através da educação. Um bom
exemplo disso está numa pesquisa realizada na cidade de Ibagué na Colômbia por (THOURET e LAFORGE
apud IBIDEM, 2007, p.96-97). Assim eles concluíram:

[...] Um estudo estatístico permitiu colocar em evidência uma boa correlação entre
altitude em relação ao talvegue, a distância do rio, a qualidade do bairro e a
consciência do risco. A população mais pobre que vive perto do rio percebe o risco,
mas não compreende o tipo de álea ou não consegue avaliar o grau de gravidade.
Os citadinos que vivem nos bairros mais distantes do canal perigoso, que dispõem
de um melhor nível de vida, demandam a informação, mas mostram uma
consciência limitada. Em suma, existe nesses bairros um hiato entre a consciência
do perigo e o conhecimento do risco. Um programa de prevenção fundado na
educação desde a mais tenra idade deve atacar esse hiato.

Por outro lado, os problemas com riscos ambientais em fundos de vale não são, geralmente, temas escolhidos
em primeira estância nos livros didáticos. Metodologicamente os autores que produzem esses materiais
pedagógicos não optam pela escala local, isto é, o vivido pelo sujeito. Conforme os estudos apontados por
Roque Ascensão (2009) destaca sobre os conhecimentos mobilizados pelos geógrafos quando trabalham o
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conteúdo do relevo nos anos finais do ensino fundamental, concluiu que não houve mudanças significativas
nas propostas metodológicas e no conteúdo presentes nos livros didáticos desde os tempos de Aroldo de
Azevedo em meados da década de 1950. Segundo a sua tese, houve uma tendência na abordagem regional
dos elementos físicos do espaço geográfico vinculado à perspectiva lablachiana. Isto é, os conteúdos
privilegiam as macroformas: montanha, planalto, planície, depressão. Formas estas difíceis de serem
compreendidas no cotidiano do aluno e passaram a serem classificadas como matérias entediantes,
desestimuladoras durante o processo de aprendizagem e totalmente descritivas.

O conteúdo do relevo nos livros didáticos do Ensino Médio: as novas abordagens dos elementos
físicos da Geografia escolar

Neste tópico, a grande preocupação é identificar nas coleções didáticas de Geografia do Ensino Médio quais as
abordagens mais utilizadas do conteúdo de relevo estão sendo recentemente empregadas neste país.
Contudo, tornou-se relevante apontar em alguns trabalhos, definições e significados que pesquisadores têm
atribuídos aos livros didáticos. Para Carvalho e Oliveira (2009, p.251):

O livro didático caracteriza-se por limitar-se, na maioria das situações, a uma única
série ou volume e por apresentar uma sequência de conteúdos acompanhados de
atividades para os alunos ou de um caderno de atividades.

Porém, deve-se ter cautela quanto a algumas definições imprecisas. Albuquerque (2014) chama atenção
quando referi-los apenas como simples material impresso. A principal característica dos livros didáticos atuais
é que junto com as versões impressas, vêm sendo disponibilizados, gratuitamente, os formatos digitais para
professores e alunos. O Programa Nacional dos Livros Didáticos (2014, p.4) define-os como um:

[...] conjunto de livros impressos acompanhados de conteúdos multimídia,
entendidos como “os temas curriculares tratados por meio de um conjunto de
objetos educacionais digitais destinados ao processo de ensino e aprendizagem”.

Outro caminho indicado neste texto trata-se de entender as dificuldades de muitos docentes quanto ao uso
dos livros didáticos na Geografia escolar. Muitos professores descartam determinados conteúdos ou
simplesmente trabalham eles rapidamente por julgarem não ter conhecimento suficiente ou algum tipo
específico de dificuldade. Utilizando um oportuno exemplo de Goulart (2014, p.23) que relatou o que uma
professora disse sobre as estratégias de burlar alguns conteúdos dos livros didáticos. “Quando eu não sei,
passo rápido pelo conteúdo sem muita explicação, ou pulo o capítulo”. Neste caso, trona-se impossível
desenvolver um bom trabalho pedagógico utilizando desta forma os livros didáticos.

Outras questões colocam em evidência os livros didáticos. Muitos docentes os mantêm como o “único
referencial para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas em sala de aula” (ALBUQUERQUE, 2014,
p.166). Contudo, tal prática acaba colocando em evidência, os conteúdos da matéria de relevo. Se o docente
não questiona os conteúdos dos livros didáticos, nem direciona sua prática pedagógica, considerando outras
modalidades de estratégia de ensino-aprendizagem, contribui nesse aspecto para o fortalecimento dos
métodos empiristas por manter um olhar simplista sobre esses compêndios.

Em se tratando da produção dos livros didáticos para a disciplina de Geografia, coube a Aroldo de Azevedo, de
forma hegemônica, a introdução de dezenas de livros para as escolas (Roque Ascensão, 2009). Como esse
geógrafo foi formado seguindo a linha metodológica de La Blache e outros franceses, a academia, a escola, os
docentes e os manuais didáticos foram estruturados seguindo as orientações das correntes positivistas. Com
isso, a produção do conhecimento geográfico brasileiro herdou práticas demasiadamente empírica e
mnemônica. No que pese o conteúdo de relevo, apenas permaneceram os métodos de ensino positivistas -
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neopositivista.

Assim, conteúdo de relevo nos livros didáticos mostrou-se uma total desarticulação entre os processos
naturais produtores das diversas formas do relevo e os processos sociais que se apropriam de muitas destas
formas. Não obstante, os conteúdos relativos da matéria relevo transitam temas como formação da Terra e
das rochas e alguns tipos de erosão, formas de relevo e tectônica global. Na modalidade de fenômeno local,
próximo do vivido imediato dos jovens discentes, faltam nos livros didáticos conceitos como riscos ambientais
e os fundos de vales urbanos. Desse modo, tornou-se preeminente a proposta de recontextualizar o conteúdo
de relevo e, especificamente, as orientações de um ensino mais crítico para os conteúdos de Geografia física.

Nota-se, porém, que ao analisar os conteúdos de Geografia física e questões ambientais diversas nos livros
didáticos, não se certificaram a presença dos conceitos de riscos ambientais em fundos de vales. Entretanto,
em algumas coleções houve a preocupação por parte de alguns autores em relacionar nos conteúdos de
Geografia os temas: impactos ambientais e impactos ambientais urbanos.

No que se diz respeito às políticas de desenvolvimento dos livros didáticos no país, buscaram-se importantes
informações em sites oficiais do governo federal. A primeira delas tratou-se das avaliações deste recurso
pedagógico. Somente em 2008 ocorreu a universalização dos livros didáticos para todo o Brasil, incluindo,
também os livros de Geografia, entre outros. Em 2010, o governo federal organizou, a cada três anos
alternados, a avaliação dos livros didáticos para toda a educação básica e garantiu a distribuição em território
nacional através do decreto 7.084 (BRASIL, 2011).

Portanto, nos guias de livros didáticos do PNLD (2012), os processos avaliativos das coleções inscritas para as
três séries foram no total de 18 livros, sendo quatro delas excluídas. Das coleções analisadas por especialistas
tiveram importantes observações, entre elas, a dicotomia entre os conteúdos. Como as coleções eram de
volumes únicos, apresentaram-se, erroneamente, na primeira parte, as atribuições da Cartografia e Geografia
Física, e por último, os conteúdos pertencentes à Geografia Humana (IBIDEM, p.13).

Das 14 coleções selecionadas pelo PNLD foram avaliadas com conceitos Muito Bom, Suficiente e Fraco.
Considerando os aspectos conceituais - chaves que se intercalam nesta pesquisa – o ensino do conteúdo
relevo e os riscos ambientais nos fundos de vales urbanos – optou-se por selecionar entre outras, as
seguintes propostas pedagógicas: desenvolvimento de capacidades e habilidades do pensamento crítico do
aluno, aspectos naturais, aspectos ambientais e relação sociedade natureza. Das 14 coleções avaliadas
obtiveram-se os seguintes resultados conforme figura 01:

Proposta pedagógica Avaliação do PNDL
- 2012

Número
de
coleções

Desenvolvimento de
capacidade e habilidades e
do pensamento crítico do
aluno

Muito bom 6
Suficiente 7
Fraco 1

Aspectos naturais
Muito bom 4
Suficiente 10
Fraco 0

Aspectos Ambientais
Muito bom 4
Suficiente 9
Fraco 1

Relação
sociedade-natureza

Muito bom 3
Suficiente 11
Fraco 0
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Figura 01: fonte PNDL (2012) adaptado por Pimenta (2014).

De acordo com a amostragem das 14 coleções, os aspectos que tratam uma descrição geral dos livros
didáticos em quase todas as publicações constavam-se na visão geral da obra, ora seguidora da Geografia
crítica, ora fundamentada na teoria socioconstrutivista. Em outras, avaliaram-se como sendo uma análise
multiescalar entre local-global, em outras coleções foram discriminadas como detentora de uma visão
geocrítica, ou, apresentou-se como sendo promotora de aprendizagem significativa.

Entretanto somente em um material avaliado confirmou-se filiar a Geografia socioambiental baseada na
Teoria geral dos Sistemas. Nesta coleção em questão, foi à única que produziu um capítulo sobre urbanização
e questões ambientais urbanas. Os demais livros didáticos que trataram a temática de Geografia física,
espaço natural e questões ambientais, o conteúdo relevo esteve discriminado como: dinâmica da Terra,
Litosfera ou estrutura geológica e relevo. Por outro lado, não se utilizou os conceitos riscos ambientais, nem
mencionou nas 14 coleções avaliadas, aparecendo apenas em duas os vocábulos impactos ambientais
presente na composição dos capítulos.

Desta maneira, atentando no que foi dito sobre as principais abordagens do conteúdo de relevo, necessitou-se
acrescentar outras formas de relevo que se interagem com a realidade dos jovens discentes como é o caso
dos fundos de vales. A total omissão dos conceitos de riscos ambientais na composição dos capítulos de
Geografia física nos livros didáticos foi um dado relevante.

Assim, conforme as análises dos dados avaliados, considerou-se que seja o momento de contribuir para
elaborar um conjunto de ações que levem a recontextualizar o conteúdo de relevo no Ensino Médio. Sabendo
que, as transformações mais relevantes no ensino ocorram em consonância com as determinações da
Geografia escolar, isto é, oferecer condições para os sujeitos jovens possam desenvolver um conhecimento
crítico e autônomo. Nesse sentido, espera-se que no desenrolar de um quadro favorável onde às práticas
escolares de jovens e docentes fundem-se nos propósitos da aprendizagem significativa adaptada as
respectivas realidades vividas por cada discente.

Considerações finais

A permanência de abordagem escalar regional presentes nos livros didáticos privilegiando as macroformas e
os processos endógenos da crosta terrestre contribuem para a fragmentação do conhecimento geográfico e
corrobora o fortalecimento de métodos positivistas no ensino do conteúdo relevo. Ficam evidentes as
deficiências da formação dos docentes apontados por alguns autores e das práticas de ensino que abordam os
conceitos geográficos de forma estanque e descontextualizada da realidade de vida dos discentes.

No decorrer destas reflexões que foram apresentadas, acrescenta-se o conceito de riscos ambientais urbanos
e a seleção do compartimento de relevo fundo de vale na interface do ensino significativo e significante para
os alunos da rede escolar básica. Todavia, a escolha dessa temática perpassa alguns questionamentos no
âmbito do ensino de Geografia Escolar: as teorias positivistas quanto à gênese do relevo e suas macroformas
são algo realmente mais significativo do conteúdo relevo?
Como o docente tem a capacidade de interrelacionar ou até mesmo integrar os processos físico-naturais
presentes no conteúdo crítico do relevo?
Em que medida o cotidiano do aluno está dialogando com os saberes da academia?

É necessário no decorrer destes questionamentos posicionar um ensino alicerçado no método dialético para
que possa converter uma simples aula de memorização realizada nas escolas para as reais possibilidades do
ensino firmado nos fundamentos da pedagogia histórico-crítica dos conteúdos.

José Augusto Coelho Pimenta.
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Mestrando em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás
(IESA-UFG).
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