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RESUMO 

 

Durante muito tempo, os livros didáticos deixaram de ser objeto de estudo de 

pesquisadores devido ao duvidoso papel que desempenhavam na configuração das 

instituições de ensino, sobretudo nas escolas da rede pública de ensino. Antes 

conhecido apenas como instrumento de memorização, o livro didático avançou, e 

hoje, além de transmitir conhecimento, transformou-se em um instrumento 

pedagógico importante para o desenvolvimento intelectual dos indivíduos e para a 

formação política e social dos mesmos. Também serve como objeto de atualização 

de professores e deve promover a formação de cidadãos responsáveis, 

principalmente com a questão ambiental que tanto preocupa, atualmente, a 

sociedade e é uma questão expressamente discutida nos diversos meios, sejam 

eles acadêmicos, sociais, a mídia, dentre outros. O PNLD – Programa Nacional do 

Livro Didático, que avalia e seleciona os livros didáticos para o uso em sala de aula, 

foi o grande responsável pelo notável avanço no campo conceitual desse material 

didático. Neste trabalho, busca-se avaliar a dimensão conceitual de Meio Ambiente 

nos livros didáticos de 5ª série do Ensino Fundamental. Sendo assim, foram 

analisados para compreender como os autores desses livros trabalham o conceito 

de Meio Ambiente e as implicações provenientes do tipo de abordagem 

desenvolvida por cada um deles. Objetivando analisar e refletir acerca do modo 

como esses autores empregam este conceito nos livros didáticos, aplicou-se a  A.C. 

– Análise de Conteúdo. A classificação do conceito de Meio Ambiente, trazido por 

cada autor dos livros didáticos estudados, foi caracterizada com base nas 

concepções paradigmáticas de Sauvé, bem como as categorias sobre as 

concepções de Meio Ambiente apresentadas por Barzano. 

 

Palavras–chave : Livro Didático, Meio Ambiente, Concepções Paradigmáticas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For a long time, the schoolbooks are no longer the object of study by researchers 

due to the uncertain role that performed in the configuration of educational 

institutions, especially schools of public education. Before known only as a recording 

tool, the schoolbooks progressed, and today, besides providing knowledge, it has 

become an important learning tool to the intelectual and political development of 

individuals. It also used as an updating tool for teachers, and it should promote a 

responsible formation of citizens, especially with the environmental issue that 

concerns society as a whole and that is so discussed in various ways, such as 

academic, social, media, among others. The PNLD (Program of evaluation and 

selection of textbooks for use in the classroom), was largely responsible for the 

remarkable advance in the field of conceptual teaching material. This paper seeks to 

evaluate the conceptual dimension of the Environment in schoolbooks of 5 grade of 

elementary school. So, they were analyzed to understand how the authors of these 

books work the concept of Environment and the implications from the approach 

developed by each of them. Aiming to examine and to reflect on how these authors 

use this concept in schollbooks, it was applied the AC – Content Analysis. The 

classification of the concept of environment was brought by each author studied and 

it was used as a basic concept of paradigmatic from Sauvé, as well as categories on 

the conceptions of environment submitted by Barzano. 

 

Keywords:  Schoolbooks, Environment, Paradigms Conceptions 
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INTRODUÇÃO  

 

 Observa-se que o termo meio ambiente, por possibilitar a sua utilização desde 

escalas muito pequenas até grandes escalas, vem sendo trabalhado de forma muito 

ampla e generalizada. Esse uso sem limites do termo o tem afastado cada vez mais 

da essência do seu significado. Isso é fácil de ser notado nos livros didáticos de 

Geografia de 5ª série, nos quais os autores trazem o termo ambiente em diferentes 

concepções. 

 Com todo o avanço ocorrido nos últimos tempos e com todo esse aparato 

tecnológico de que dispõe, o ser humano perdeu a noção de que é parte integrante 

da natureza, isolou-se em suas relações com o meio ambiente e passou a dominá-

lo, colocando-o a seu serviço. Dessa forma, faz-se necessária uma conscientização 

para tornar a intervenção humana sobre o meio ambiente uma ação ecologicamente 

equilibrada.  

 É possível desenvolver um aprendizado sócio-ambiental em crianças da faixa 

etária dos alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, estimulá-los a serem adultos 

cidadãos e responsáveis pelo meio ambiente. Para isso, o ensino com os livros 

didáticos é de extrema importância, uma vez que este representa o único material 

didático de que a maioria dos alunos dispõe. Daí a necessidade de se analisar a 

forma como o conceito de meio ambiente vem sendo trabalhado pelos autores 

desses livros. Portanto, este trabalho centra-se na forma de como se ensinam os 

conceitos de meio ambiente nas primeiras séries do Ensino Fundamental, mas está 

longe do objetivo desta pesquisa propor a melhor forma de se ensinar meio 

ambiente. 

Lucie Sauvé, em seu texto “Educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável: uma análise complexa” (1994), identifica e caracteriza seis concepções 



 15

paradigmáticas sobre o ambiente: Ambiente como Natureza (para ser apreciado, 

respeitado e preservado); Ambiente como Recurso (para ser gerenciado); Ambiente 

como um Problema (para ser resolvido); Ambiente como Lugar para se Viver (para 

conhecer e aprender sobre, para planejar para, para cuidar de); Ambiente como a 

Biosfera (onde devemos viver juntos, no futuro); Ambiente como um Projeto 

Comunitário (onde somos envolvidos). 

Da mesma forma, Marco Barzano, em sua tese de mestrado “ Concepções de 

Meio Ambiente na formação de professores de Ciências e Biologia” (2000), também 

apresenta diferentes concepções para se analisar meio ambiente: Naturalista (Meio 

Ambiente como sinônimo de natureza), Antropocêntrica (quando o Meio Ambiente 

privilegia o uso dos recursos naturais para beneficiar o homem), Biocêntrica (o ser 

humano é mais um ser vivo que está inserido no Meio Ambiente, sem que este 

último tenha que, necessariamente ter utilidade para o homem) e Contextualizada 

(contempla a dimensão social, econômica e urbana – fatores bióticos e abióticos 

interagem com as relações sociais). 

A opção por pesquisar de que forma o conceito de meio ambiente vem sendo 

trabalhado pelos autores de livros didáticos de 5ª série deve-se a uma observação 

mediante a qual foi possível constatar que, cada autor analisado, trabalha meio 

ambiente a partir de diferentes concepções, identificadas através de uma 

abordagem pedagógica e das estratégias sugeridas por cada um deles. O 

importante é que os livros aqui analisados estão na relação de aprovados segundo 

os critérios de avaliação constantes no Guia do Livro Didático – PNLD – 2008, para 

que o resultado deste trabalho não ficasse distante da realidade das aulas de 

Geografia da 5ª série do Ensino Fundamental. 

Esse trabalho objetiva fomentar as discussões sobre esses conceitos 

abordados nos livros didáticos de Geografia, bem como proporcionar reflexões 

acerca do modo como este conceito vem sendo trabalhado e as implicações 

provenientes da utilização do livro didático na 5ª série para o ensino da Geografia. 

Classificar o conceito de meio ambiente a partir das concepções paradigmáticas 

sobre o ambiente sugeridas por Sauvé (1994) e Barzano (2000), em seus 

respectivos artigos supracitados, também fundamenta a realização dessa pesquisa. 

A pesquisa aqui realizada não prevê hipóteses, variáveis, nem determinará 

quantitativamente os informantes, seguindo, portanto, o enfoque crítico-dialético, o 
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qual indica uma inter-relação do todo com as partes e vice-versa, dos elementos 

micro e macro e dos elementos históricos. A abordagem é qualitativo-descritivo-

explicativa. Os procedimentos referem-se à pesquisa bibliográfica. Quanto às 

técnicas de analise e coleta de dados será a AC – Análise de Conteúdos, uma vez 

que se pretende ir além da leitura simples do real. Como a investigação será 

realizada com mais de um autor de livro didático, é imprescindível a análise do 

conteúdo, pois esta nos permite, como afirma Bauer & Gaskell (2002), reconstruir 

indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos e 

compará-los entre comunidades. Trocando em miúdos, fazer uma análise de 

conteúdo é desenvolver uma pesquisa de opinião orientada na formulação de redes 

de unidades de análise que representem o conhecimento não só por elementos, 

mas também nas relações que estabelecem. 
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Capítulo I  

Meio Ambiente: a diversidade de concepções.  

 

Com toda a evolução tecnológica, o homem foi se colocando como um ser 

independente da natureza e essa separação ficou tão perceptível, que já não 

podíamos mais observar as relações de equilíbrio entre meio ambiente e ser 

humano, porém, ultimamente, o ser humano parece estar se preocupando mais com 

o meio ambiente.  Neste capítulo, busca-se fazer uma reflexão acerca dessa relação 

entre homem e natureza desde as populações indígenas até o homem moderno 

capitalista. Além disso, traz algumas concepções, defendidas por certos autores, a 

respeito do termo ‘meio ambiente’ e a distinção dos elementos que o compõem a 

partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais. As concepções paradigmáticas aqui 

descritas serão as mesmas que classificarão as diferentes concepções de meio 

ambiente abordadas pelos autores dos livros didáticos da 5ª série do Ensino 

Fundamental. 

 

 

1  MEIO AMBIENTE                                      

1.1  AS DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE 

 

Atualmente o termo ‘meio ambiente’ está cada vez mais presente, não só nos 

livros didáticos, mas também na música, no discurso dos políticos e “militantes 

verdes”, nos meios de comunicação em geral. Tudo isso se deve ao fato de que, nos 

últimos tempos, o ser humano está mais preocupado com a questão ambiental. Essa 
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preocupação não é por acaso, o que se observa é que o homem vive centrado 

nesse modo de produção capitalista, que visa o lucro, a necessidade de querer 

sempre mais e para isso é necessário que ele aja sobre o meio natural.  

É importante destacar que o ser humano primitivo se sentia parte integrante 

da natureza, a exemplo do homem indígena, que não se sentia (e muitos ainda não 

se sentem) um ser dissociado do meio ambiente. Eles eram como os rios, as 

florestas... Na verdade, eles possuem uma consciência social ecológica, tendo a 

plena consciência de que sem o meio ambiente eles não são capazes de sobreviver 

e por isso só retiram do meio natural o essencial para sua sobrevivência. Como cita 

Guimarães em A dimensão ambiental na educação (1995),  

Podem-se observar os silvícolas, ou indígenas, com sua cosmologia, 
seus rituais e tradições culturais, bem como suas práticas de 
sobrevivência em grupo em grande relação com o ambiente ao redor. 
Uma relação que preserva o equilíbrio dinâmico da natureza e que se 
baseia sempre na capacidade de suporte dos recursos naturais da 
área afetada. (p.11) 

 

Contudo, o homem foi se modificando e evoluindo tecnologicamente ao longo 

do tempo, e diante dessa evolução ele foi se colocando como um ser independente 

da natureza. O ser humano firma uma consciência individual, a separação entre ele 

e a natureza fica tão nítida, que as relações de equilíbrio não são mais percebidas. 

O reflexo de tudo isso já está aparecendo de forma significativa, como o 

aquecimento global, o derretimento das geleiras, dentre outros. 

O homem moderno, centrado nesse modo de vida capitalista, busca sempre o 

crescimento econômico, age sobre o ambiente de forma desarmônica, pois ele não 

vê a natureza apenas como fonte de sobrevivência, e sim como fonte de renda e de 

lucro, causando assim, grandes desequilíbrios ambientais. Jollivet & Pavê (1992) 

apud Vieira (1998), em seu livro Meio ambiente, Desenvolvimento e Planejamento, 

que 

Meio ambiente é o conjunto de componentes físico-químicos e 
biológicos, associado a fatores socioculturais suscetíveis de afetar, 
direta ou indiretamente, a curto ou longo prazos, os seres vivos e as 
atividades humanas no âmbito globalizante da ecosfera. (p. 49). 

 

Diante de toda essa polêmica atual, verifica-se que há uma necessidade de 

saber o que realmente significa a expressão meio ambiente. Segundo Reigota em O 
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que é Educação Ambiental (2001), o conceito de meio ambiente pode ser o mais 

variado possível. Isto dependerá simplesmente das fontes de consulta. 

O geógrafo francês Pierre Jorge (s.d) apud Reigota (2001), “meio ambiente é 

o conjunto de dados fixos e de equilíbrios de forças concorrentes que condicionam a 

vida de um grupo biológico” (p. 20). 

Ainda em seu livro, Reigota (2001) cita o psicólogo Silliany (s.d), que defende 

a idéia de que “meio ambiente é o que cerca um indivíduo ou um grupo, englobando 

o meio cósmico, geográfico, físico, e o meio social com as suas instituições, sua 

cultura, seus valores” (opus cit., p. 21). 

O ecólogo belga Duvigneaud (s.d) apud Reigota (2001), diz que “meio 

ambiente é composto por dois aspectos: o meio ambiente abiótico físico e químico; e 

o meio ambiente biótico” (opus cit., p. 20). 

Segundo Reigota (2001), o meio ambiente não pode ser considerado apenas 

como meio natural e sim como um lugar onde os aspectos sociais e naturais estão 

em relações dinâmicas e em constante interação. A conseqüência dessas relações 

dá-se na transformação da natureza e da sociedade.   

De acordo com Vieira (1998), a expressão ‘meio ambiente’ não significa 

apenas um “objeto” específico, e sim uma relação de interdependência entre todos 

os fatores, ou seja, os elementos vivos e não-vivos que fazem parte do planeta Terra 

estão o tempo todo se relacionando, mantendo sempre um equilíbrio dinâmico. 

Não se pode deixar de salientar a necessidade de compreender o ambiente 

em sua totalidade, ou seja, levando em consideração os aspectos naturais ou 

culturais, espaciais ou temporais, já que o homem evolui ao longo do tempo e ocupa 

um determinado espaço geográfico. 

De acordo com Reigota (1997), é importante que a definição de ambiente seja 

determinada como uma representação social, uma vez que o homem evolui e 

modifica o ambiente ao longo do tempo e essa modificação depende do grupo social 

que está em ação. 

Diante de toda essa reflexão, observa-se a necessidade de se buscar a 

conscientização humana, principalmente em relação a esse modo de vida baseado 

no consumismo exacerbado, uma vez que o ser humano e demais seres precisam 
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estar em constante interação para a perpetuação da vida. E para que isso ocorra de 

forma harmônica é necessário que todas as partes que compõem o ambiente 

estejam se relacionando, influenciando e sofrendo influências entre si. 

 

1.2 MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a 

definição de meio ambiente ainda está em construção. Por isso, ainda existe uma 

diferenciação dessa definição por especialistas de diversas áreas. Além disso, o 

termo “meio ambiente” vem sendo empregado para designar um determinado 

espaço, onde se encontram componentes bióticos e abióticos em constante 

interação, trocando energia, transformando e sendo transformado. É importante 

salientar que, no caso do ser humano, além do espaço físico e biológico tem-se o 

espaço sociocultural. 

Diante dessa interação com os elementos do seu ambiente e, 

consequentemente, a transformação deste, o ser humano acaba mudando a sua 

própria visão a respeito da natureza e do meio em que vive. 

Os PCN’s (1997) destacam a importância de se identificar esses elementos 

que constituem os subsistemas do meio ambiente para melhor estudá-los, e 

enfatizam também que não existem tais categorias como realidades isoladas, mas 

que há mudanças imperceptíveis e contínuas. Essa classificação dá-se da seguinte 

forma: 

 

1.2.1 Elementos naturais e construídos 

 

Os considerados elementos naturais são aqueles que não sofreram nenhuma 

intervenção direta do ser humano. São elementos considerados como “aqueles que 

a natureza os fez”. Contudo, o MEC, no documento, defende que, pelo fato de o 

homem habitar e interagir com os diversos ecossistemas há mais de um milhão de 

anos, pode-se dizer que não existe uma natureza intocada pelo homem. Observa-se 
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que ou esses elementos considerados naturais são encontrados em ambientes onde 

a ação do homem não parece evidente, uma vez que foi conservativa e não 

destrutiva, ou pelo fato de serem sistemas que, após um determinado período já 

houve regeneração. Os PCN concordam também que a maior parte dos elementos 

considerados naturais é produto de uma interação direta com a cultura humana. Já 

os elementos construídos ou modificados pela ação do homem estendem-se desde 

as matérias-primas processadas até objetos de uso, construções ou cultivos. 

Segundo consta nos PCN, essa diferenciação serve para se analisar como o homem 

atua no ambiente natural e como se constrói um patrimônio cultural. 

 

1.2.2 Áreas urbana e rural 

 

Tem-se como área urbana, aquele ambiente consideravelmente transformado 

pela ação do homem; por área rural aqueles ambientes nos quais se identificam 

desde intervenções fortes, como a monocultura, até as áreas intocadas pelo ser 

humano, como as Unidades de conservação. Segundo o MEC, nos PCN de 

Geografia 

Esse tipo de classificação é útil especialmente quando se pensa em 
intervir em decisões relativas a políticas públicas, uma vez que 
determinadas questões são consideradas de caráter urbano 
(saneamento, trânsito ou áreas verdes) e outras são consideradas 
questões rurais (erosão, uso de agrotóxico). (BRASIL, 1997, p. 33) 

 

1.2.3 Fatores físicos e sociais do meio ambiente 

 

Conforme aparece nos PCN (1997), os fatores físicos do ambiente são 

ressaltados quando se observa as relações de troca de energia entre os elementos 

construídos ou naturais, ou a partir do uso dos recursos minerais, vegetais e animais 

por estes elementos. Já os fatores sociais são destacados a partir das relações 

econômicas, culturais e políticas capazes de abranger os níveis local, regional e 

internacional. 
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1.2.4 Proteção ambiental 

 

Ultimamente estão sendo bastante utilizadas, nos estudos, nas ações e até 

nas leis ambientais, termologias como proteção, preservação, recuperação, os quais 

revelam maneiras eficientes de lidar com o meio ambiente. Em contrapartida, para 

fazer referência à poluição, contaminação do meio ambiente, utiliza-se o termo 

“degradação ambiental”. 

O MEC defende a idéia de que a escola é capaz de assumir sua 

responsabilidade fazendo com que, a partir do conhecimento dos significados dos 

termos supracitados, os alunos passem a exercer seu papel de cidadãos. 

 

1.3 AS CONCEPÇÕES PARADIGMÁTICAS SOBRE O AMBIENTE 

 

Em sua tese de doutorado “Educação para o ambiente Amazônico” Sato 

(1997) traz as concepções paradigmáticas sobre o ambiente defendidas por Sauvé 

(1994) em seu artigo “ Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: uma 

análise complexa”. Da mesma forma, Marco Barzano (2000), em sua tese de 

mestrado “ Concepções de Meio Ambiente na formação de professores de Ciências 

e Biologia”, também classifica Meio Ambiente segundo quatro categorias. A visão de 

Meio Ambiente de ambos os autores é apresentada no quadro abaixo: 

 

CATEGORIA  DIMENSÃO INDICADORES 

 

Meio Ambiente 

segundo Sauvé 

● Natureza; 

 

- Natureza como “pura”; 

- Homem x Natureza. 

● Recurso; 

 

- Lucro; 

- Consumo. 

● Problema - Poluição; 

- Degradação. 



 23

● Lugar para se viver - Projetos de preservação; 

- Componentes sociais, 
histológicos e tecnológicos. 

● Biosfera - Estudos de caso; 

- Projeto de conscientização. 

● Projeto Comunitário - Solidariedade; 

- Democracia; 

- Envolvimento individual e 
coletivo. 

 

Meio Ambiente 

segundo Barzano 

 

● Naturalista - Sinônimo de natureza; 

- Habitat para os seres vivos; 

- Fatores bióticos e abióticos; 

- “Noção naturalizada” 

● Antropocêntrica - Natureza para beneficiar o 
homem; 

- Ser humano como centro 
do mundo; 

- Homem – agressor da 
natureza em potencial; 

- Dicotomia homem-natureza 

● Biocêntrica - Homem é apenas mais um 
ser vivo; 

- Natureza não serve, 
necessariamente, ao 
homem. 

● Contextualizada - Dimensão social, 
econômica e urbana; 

- Fatores bióticos e abióticos 
↔ Relações sociais 

Quadro nº 1  – Síntese das concepções paradigmáticas de Meio Ambiente por Sauvé e Barzano 

 

As dimensões de meio ambiente apresentadas no quadro número 01 serão 

usadas para a avaliação dos livros didáticos. Por isso, faz-se importante conhecer 

cada uma delas para ampliar a compreensão da abordagem dos autores de cada 

um dos livros selecionados para a análise. 
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1.3.1 Concepções de Meio Ambiente segundo Sauvé: 

 
1.3.1.1Ambiente como Natureza 

 

Ao se conceber ambiente como natureza, observa-se que o ambiente refere-

se somente aos elementos naturais, a ênfase aparece nos fatores físicos, existe 

uma dissociação entre seres humanos e natureza, uma vez que esta é o ambiente 

original e “puro”. Portanto, o homem não faz parte dessa natureza, esse ambiente 

precisa ser apreciado, respeitado e preservado. A relação homem/natureza é 

marcada por uma visão romântica e harmônica.  

 

 

1.3.1.2 Ambiente como recurso  

  

Nesta dimensão, os elementos naturais são percebidos apenas como fonte de 

matéria prima e cabe ao homem o papel de transformá-los para a sua sobrevivência. 

O ambiente é altamente devastado e degradado como forma de sustentação da 

qualidade de vida dos seres humanos, porém este recurso deve ser gerenciado, 

principalmente, a partir dos princípios de Desenvolvimento Sustentável e de divisão 

justa. Desta maneira, o ser humano estará assegurando os recursos para a 

utilização no presente e também no futuro das novas gerações. 

 

 

1.3.1.3 Ambiente como um problema 

 

Atualmente o meio ambiente se encontra bastante alterado pela ação do 

homem, principalmente por causa da poluição e degradação do mesmo. É preciso 

que o homem se conscientize da necessidade da preservação desse ambiente, 

mantendo sua qualidade, uma vez que o meio é concebido como o suporte da vida 

do ser humano. Esse é o ambiente biofísico. Dessa forma, é necessária a 

conscientização humana para que esse problema seja resolvido. 
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1.3.1.4 Ambiente como lugar para se viver 

 

Seja a sua escola, a sua casa, o seu trabalho ou o seu lugar de lazer, todos 

esses ambientes são os espaços de vivência de cada ser humano. É importante 

destacar que esses ambientes são caracterizados de acordo com os aspectos sócio-

culturais, tecnológicos e históricos de cada ser humano. Por isso há necessidade de 

aprender a cuidar para que, a partir daí, todos planejem verdadeiras ações de 

conservação, a fim de viver harmoniosamente com o seu ambiente.  

 

 

1.3.1.5 Ambiente como biosfera. 

 

É nessa concepção que se destaca a interdependência entre os seres vivos e 

inanimados, onde o ser humano precisa ter plena consciência de que sem a 

natureza ele não consegue sobreviver. E, para se ter um futuro harmônico, é preciso 

que elementos bióticos e abióticos estejam em constante interação, relacionando-se 

para que todos consigam viver juntos num futuro próximo. 

 

 

1.3.1.6 Ambiente como projeto comunitário 

 

No ambiente tido como projeto comunitário, clama-se pela democracia, 

deseja-se que os indivíduos atuem em sociedade para a evolução da comunidade. 

Aqui, o lugar é dividido, onde o homem em grupo estuda e discute tal problema, 

identificando elementos de consenso que possam levar à elaboração e execução de 

soluções adequadas.   
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1.3.2 Concepções de Meio Ambiente segundo Barzano: 

  

1.3.2.1 Visão Naturalista 

 

 Na concepção naturalista, o Meio Ambiente aparece como sinônimo de 

natureza, priorizando o lugar onde os seres vivos habitam, bem como os fatores 

bióticos e abióticos. Alguns autores utilizam a expressão “noção naturalizada”, na 

qual o Meio Ambiente é representado pela mata, pelo bosque, pela selva, etc. 

 

 

 1.3.2.2 Visão Antropocêntrica 

 

 A visão Antropocêntrica ocorre quando o Meio Ambiente surge privilegiando a 

utilização dos recursos naturais para benefício do ser humano. O ser humano, 

segundo essa concepção, é tido como o centro do mundo e por isso, ao ser inserido 

como elemento do Meio Ambiente passa a ser um agressor em potencial, uma vez 

que todas as coisas do mundo existirão em função dele. Essa visão se estabelecerá 

na dicotomia homem-natureza, pois esta última só terá valor se for útil para o 

homem.  

 

 

 1.3.2.3 Visão Biocêntrica 

 

 A categoria Biocêntrica é aquela que mostra que o ser humano é mais um ser 

vivo que está inserido no Meio Ambiente sem que este tenha que necessariamente 

ter utilidade para o homem. 
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 1.3.2.4 Visão Contextualizada 

 

 Esta concepção contempla a dimensão social, econômica e urbana. Entende-

se que a tríade desses aspectos se encontra, muitas vezes, superposta. É dessa 

maneira que se amplia a concepção de Meio Ambiente, ressaltando seu aspecto 

relacional, ou seja, nesta concepção os fatores bióticos e abióticos interagem com 

as relações sociais. 

Ultimamente, fala-se muito na necessidade de sustentabilidade dos recursos 

naturais, principalmente porque o uso da natureza se tornou abusivo. Estamos 

vendo o meio ambiente como recurso, de onde se extraem as matérias-primas para 

produção, transformando-o, assim, em um problema que precisa ser urgentemente 

resolvido, uma vez que vivemos num sistema cujos elementos constituintes 

precisam estar se relacionando, influenciando e sendo influenciados. Porém, o que 

se observa é que o homem moderno perdeu essa noção de totalidade; ele se isolou 

e se colocou como um ser independente da natureza. Isso justifica o fato de se ter, 

atualmente, o ambiente como problema.  

Na verdade, o homem capitalista tem que ter em mente, e é por isso que se 

fazem necessárias a conscientização e sensibilização da população em geral, que, 

para que se tenha um ambiente como lugar para se viver harmonicamente, é preciso 

que as sociedades utilizem os recursos naturais, mas de forma sustentável, ou seja, 

utilizá-los sem destruí-los. 

A humanidade tem que estar consciente da interdependência entre os 

elementos que compõem a natureza e que, se alteramos um deles, todo o conjunto 

sofrerá essa alteração. Estamos caminhando na busca da conscientização para que 

o ser humano passe a ver o ambiente como biosfera, pois assim estaremos 

possibilitando que as gerações futuras possam sobreviver no Planeta Terra. 

É importante ressaltar que, apesar de vivermos nessa sociedade capitalista, 

na qual se busca o lucro através da exploração dos recursos naturais, nem todo ser 

humano é beneficiado com esses lucros. O que nós temos é a maioria da população 

mundial vivendo em sub-condições. Fala-se muito em equidade, princípio que 

defende que todos devem ter os mesmos direitos, ou seja, direito à saúde de 

qualidade, direito à moradia, direito à educação também de qualidade, mas não é 
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isso que observamos em nossa sociedade. O que se vê é uma grande e 

assustadora desigualdade social, na qual muitos nem mesmo sabem que têm 

direitos garantidos, segundo a Constituição, e aí se fala que todos os indivíduos, 

enquanto cidadãos, são iguais perante a lei.  

Defende-se a idéia de que todo indivíduo para ser cidadão precisa conhecer 

seus direitos e deveres, porém as estruturas de poder impedem que essa idéia se 

efetive. A realidade é que os direitos de cidadania são uma realidade apenas para 

aqueles que têm a capacidade de exercê-los. Então, como conscientizar e 

sensibilizar a população a respeito da destruição do meio ambiente se a maioria dos 

indivíduos não sabe nem mesmo dizer se é cidadã? População essa que não sabe 

nem mesmo quais são os seus direitos e deveres dentro da sociedade injusta em 

que vive. Como exigir que aquela pessoa que não tem as mínimas condições de 

sobrevivência tenha uma postura ecologicamente correta, ou seja, consciência 

social ecológica, se ela nem mesmo sabe o que é educação? 

Para que alcancemos a verdadeira sustentabilidade, é necessário que a 

educação seja promovida em seus diversos setores e por seus diferentes agentes 

sociais, já que a educação de qualidade é um bem que é direito comum.   
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Capítulo II 

 

Livro Didático: um breve histórico.  

 

Durante muito tempo, o livro didático foi entendido como um objeto que pouco 

contribuía para a formação dos alunos, ficando longe do interesse de pesquisadores 

e bibliógrafos, e gerando longas discussões acerca da sua importância, tanto para 

professores quanto para os alunos. Hoje o livro didático é fonte de pesquisas em 

todas as áreas ligadas à educação e funciona como o principal orientador do 

trabalho do professor e alunos nas escolas. No Brasil, grandes projetos foram 

implantados na tentativa de melhorar a qualidade desse instrumento didático de 

ensino e aprendizagem. Os bons resultados dos projetos também revelaram um 

grande acréscimo qualitativo nos conteúdos desse material pedagógico. O objetivo 

desse capítulo é fazer um breve histórico acerca do livro didático, discutir sua 

importância enquanto recurso didático e apresentar a proposta de seleção do livro 

didático pelo PNLD – 2008. 

 

 

2  O LIVRO DIDÁTICO 

2.1  A HISTÓRIA  DO LIVRO DIDÁTICO 

 

É antiga a polêmica com relação ao livro didático. Alguns autores fazem 

críticas significativas, outros defendem incondicionalmente esse material. Mas essas 
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discussões com certeza não apontarão soluções para as falhas presentes nos 

mesmos, nem fornecerão sugestões relevantes para a sua produção e utilização. A 

importância do livro didático como principal instrumento de ensino-aprendizagem 

ainda é discutível e discutida por inúmeros autores e pesquisadores. 

A abordagem, a descrição do aspecto histórico e as polêmicas acerca do livro 

didático trazidas nesse texto revelam que a construção do material didático voltado 

para a educação envolve muito mais políticas públicas do que se convém; e que a 

preocupação com a qualidade dos conteúdos apresentados no material educacional 

é coisa muito recente, promovida a partir de órgãos e projetos desenvolvidos pelo 

Estado na tentativa de melhorar o ensino nas escolas públicas de todo o país.                                                

As discussões acerca do livro didático sempre foram muito amplas, ao longo 

da história, partindo dos aspectos educativos, passando pelo papel que 

desempenha na atual configuração das escolas e chegando até a sua importância 

como instrumento de produção e transmissão de conhecimentos, comunicação e 

enquanto objeto de atualização para educandos e educadores. Porém, há 

controvérsias entre diversos autores no que se refere ao livro didático. 

Durante muito tempo, esse instrumento foi entendido por pesquisadores e 

educadores como um produto com pouco valor cultural. Romanatto, no texto “O 

Livro Didático: alcances e limites”, afirma que “o livro didático, com honrosas 

exceções, sempre foi considerado de qualidade duvidosa e não cumpre seu papel 

de apoio ao processo educacional” (2003, p. 1). 

Soares, em “Livro didático: Uma história mal contada. Fazendo Escola” 

(2001), por sua vez, argumenta que “o livro didático nasce com a própria escola, e 

está presente ao longo da história, em todas as sociedades, em todos os tempos.” 

(p. 1). Já Bittencourt, em “Em foco: História, Produção e Memória do Livro Didático” 

(2004), define livro didático como “um objeto cultural contraditório que gera intensas 

polêmicas e críticas de muitos setores, mas tem sido sempre considerado como um 

instrumento fundamental no processo de escolarização” (p. 1). 

Dentre as diversas concepções de livro didático, o que é fato é que ele, 

quando usado como a única fonte de informação para o processo de ensino-

aprendizagem, torna-se um instrumento defasado para o sistema de ensino com 

qualidade. O importante é que o uso desse objeto seja feito associando-o com 
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outros meios de pesquisa e de conhecimento. Dessa forma, ele se torna “o mais fiel 

aliado do professor e um recurso imprescindível para os alunos.” (NÚÑEZ, 2003, p. 

2). 

Segundo Lorenzoni, em “Livro Didático: 75 anos de história” (2004), o início 

de um projeto para confecção do livro didático ocorre em 1929, com a criação do 

Instituto Nacional do Livro (INL), mas esse esboço ficou apenas no papel. Somente 

em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, é que o INL recebe as primeiras 

atribuições que ainda fogem à publicação do livro didático. As atribuições se 

referiam à elaboração de um dicionário e de uma enciclopédia nacionais, bem como 

a publicação de obras literárias que enriquecessem culturalmente a população. 

O livro didático entra em cena em 1938, quando o governo baixou o Decreto-

Lei nº 1.006/38 que instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático, responsável 

pela produção, controle e circulação desse objeto cultural. Esse Decreto-Lei fornece 

o que seria a primeira definição de livro didático: 

Art. 2º, § 1º - Compêndios são livros que exponham total ou 
parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos programas 
escolares; § 2º - Livros de leitura de classe são livros usados para 
leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados de 
livros de texto, compêndio escolar, livro de classe, manual, livro 
didático. 

 

Lorenzoni (2004) afirma que, após 11 anos do início das atribuições do INL, 

os dicionários e as enciclopédias ainda não estavam concluídos. Nesse mesmo 

período, o governo federal implantou um projeto que ampliou o número de 

bibliotecas, que se estendeu para além de São Paulo e do Rio de Janeiro através da 

doação de todo o acervo. 

Para o autor, durante 67 anos, muitas foram às tentativas por parte dos 

governantes para que o livro didático chegasse às escolas, o que foi possível 

apenas com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

e após a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), em 1997, 

quando começou de fato a produção e a distribuição de forma massiva e contínua 

dos livros didáticos. 

Nesse momento, a obrigatoriedade na distribuição dos livros didáticos de 

todas as disciplinas para os alunos do ensino fundamental passa a vigorar. Somente 
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a partir de 2001 se inicia a entrega dos dicionários de Língua Portuguesa e coleções 

de literatura para esses mesmos alunos, e de livros em braile para os alunos com 

deficiência visual. Em 2004, o MEC cria o PNLEM (Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio) que visa à distribuição gradativa dos livros didáticos 

de todas as disciplinas para os alunos de Ensino Médio das escolas da rede pública 

de ensino. 

Ao longo desses 75 anos, enfrentando muita lentidão para tornar concreta a 

elaboração, avaliação e distribuição dos livros didáticos, muitos foram os debates 

envolvendo estes objetos nos diversos setores ligados à educação e, principalmente 

entre aqueles que lidam diretamente com eles: as instituições de ensino, os 

educadores, os alunos e as famílias. Os maiores debates giram em torno da 

importância econômica, analisando o papel do Estado enquanto principal 

consumidor e controlador da produção de livros. Todo o investimento realizado pelo 

governo federal no setor de elaboração e confecção de livros didáticos fez do PNLD 

o maior programa de livros do mundo (BITTENCOURT, 2004, p. 1). 

Bittencourt (2004) trata o livro didático como um objeto de “múltiplas facetas”, 

que por isso é pesquisado enquanto produto cultural; como suporte de 

conhecimento e de métodos de ensino das diversas disciplinas e matérias escolares; 

como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de mercado capitalista 

e também como veículo de valores, ideológicos ou culturais. Estudos bibliográficos 

revelaram que, em 1960, iniciou-se uma maneira diferente de análise dos conteúdos 

dos livros didáticos denunciando o caráter ideológico dos textos. As mudanças de 

abordagens ocorridas na análise dos livros escolares levaram ao estudo do caráter 

epistemológico dos mesmos. Os alunos e professores também foram estudados sob 

a ótica de uma perspectiva histórica, observando o desenvolvimento e a 

aprendizagem. Os objetivos eram estabelecer as transformações e a permanência 

desses objetos de estudo. 

 

2.2  A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Desde que surgiu, o livro didático teve como principal função a reprodução 

dos valores sociais, além de ser uma forma de divulgação das ciências. Durante 
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muitos anos ele realizou a sua função, uma vez que representa os valores da 

sociedade, da história e do próprio processo de transmissão de conhecimento. Essa 

discussão que ocorre ao longo do texto busca mostrar as diferentes concepções 

acerca do livro didático, assim como avaliar a veracidade da sua relevância para o 

processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas públicas. Da mesma forma, 

comprovar que, quando feito bom uso desse instrumento, ele é imprescindível para 

o trabalho do professor e excelente como instrumento de informação e de 

atualização. 

As idéias dos autores divergem muitas vezes quando a discussão é gerada 

em torno do livro didático. Romanatto (2003) critica o livro didático e afirma que, 

raras algumas exceções, esses objetos de ensino são considerados de qualidade 

duvidosa e que se negam a exercer a sua função de apoio ao processo educacional. 

O autor refere-se ao livro didático como monótono e com repetições de exercícios 

que levam os alunos à reprodução de pensamentos elaborados pelos autores dos 

mesmos, afastando-os de um debate criativo e crítico capaz de levá-los à 

construção de um conhecimento próprio. E ainda ressalta que os livros didáticos 

vêm carregados de ilustrações que mascaram os conteúdos mal selecionados. Mas 

este não culpa os editores pela má qualidade dos livros didáticos que eram 

(principalmente) e que ainda são distribuídos em todo o país. Segundo ele, “As 

empresas oferecem ao mercado o produto solicitado” (ROMANATTO, 2003).  

Durante muito tempo não se possuíam resoluções claras e precisas para 

analisar a qualidade do material produzido nos livros didáticos. E estes chegavam de 

qualquer maneira às escolas, o que prejudicava o processo de ensino-aprendizagem 

nas escolas públicas. 

Ainda como acontecia no momento de sua criação, o livro pode funcionar 

apenas como instrumento de memorização, quando feito um mau uso deste recurso 

dentro da sala de aula.  Porém, ao longo do tempo, o livro didático foi expandindo 

uma função essencial: a de transmissão de conhecimentos. Atualmente, foi 

transformado em um instrumento pedagógico que favorece o desenvolvimento 

intelectual dos indivíduos e a própria formação social e política dos mesmos. E essa 

é a visão de diversos autores, a exemplo de Gayan e García (1997), citado por 

Núñez em “A seleção dos livros didáticos: um saber necessário ao professor. O caso 

do ensino de ciências” (2003), que tem mostrado que o livro didático passou a ser o 
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principal instrumento que direciona o conteúdo a ser administrado pelo professor em 

sala de aula, servindo de base para outros meios de pesquisa que venham a 

enriquecer o ensino e a aprendizagem dentro e fora das instituições de ensino. 

As dimensões do livro didático, sua utilização e sua função social enquanto 

recurso didático para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e 

para o processo de formação de educandos e educadores responsáveis e cidadãos, 

estão muito bem representadas no quadro abaixo 

CATEGORIA DIMENSÃO INDICADORES 

 

Livro Didático 

 

● Função social 

 

 

- Reprodução de valores; 

- Formação de identidade; 

- Informação; 

- Transmissão de conhecimento. 

● Formas de 
utilização 

- Instrumento de memorização; 

- Instrumento auxiliador no 
desenvolvimento intelectual dos 
indivíduos; 

- Instrumento de atualização; 

- Adequação aos PCN. 

Quadro 2 – Síntese das dimensões e indicadores dos livros didáticos. 

Compreender esses indicadores que cercam a funcionalidade do livro didático 

é extremamente relevante para que se possa fazer uma justa análise deste como 

instrumento para o processo de ensino, principalmente das escolas da rede pública. 

Nota-se claramente que o livro didático não só serve como transmissor de 

conhecimento e instrumento de memorização, como também reproduz valores para 

os que dele se utilizam, serve como instrumento de atualização e auxiliador no 

desenvolvimento intelectual do indivíduo em formação. 

É importante frisar que, além de transmitir conhecimentos e de informar, o 

livro didático mostra-se essencial no momento de preparação do indivíduo para a 

liberdade, seja ela política, social, cultural ou econômica. O livro didático, apesar de 

ser a principal ferramenta do professor e exercer a função de instrumento de 

atualização, ele auxilia na expansão de seus conhecimentos e facilita o trabalho do 
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mesmo, uma vez que, em sua grande maioria, propõe uma forma de trabalho mais 

dinâmica através de pesquisas, discussões de textos, realizações de atividades 

sobre os conteúdos trabalhados e também atividades extra-classe, além de dispor 

os conteúdos divididos em capítulos e/ou unidades. 

Embora haja grandes discussões acerca do livro didático, sobre a sua 

utilização, ou não, como recurso para o processo de ensino-aprendizagem em sala 

de aula, este continua desempenhando importante papel de assessorar o professor 

no ambiente escolar. Para isso, faz-se necessário destacar que é preciso que o livro 

seja confeccionado após pesquisa e estudo, já que esse material impresso e 

estruturado influencia no processo de formação e aprendizagem dos sujeitos. 

Preocupado com a qualidade e com a utilização dos livros didáticos, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), através de um manual apresentado como 

Guia de Livros Didáticos - PNLD, no qual estão presentes resenhas sobre os títulos 

por ele indicados, acrescenta orientações e critérios para a escolha do livro a ser 

trabalhado durante o ano letivo em toda a rede pública de ensino. 

 

2.3 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 2008 – GUIA DE 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – surgiu a partir de uma 

iniciativa do Ministério da Educação, com intermediação do FNDE – Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, que visava a suprir as necessidades de material 

didático gratuito, em todas as disciplinas, das escolas públicas.  

 Segundo o Guia de livros didáticos PNLD 2008: Geografia (Brasil, 2007) O 

processo de avaliação dos livros didáticos ofertados pelo PNLD, que ocorre há mais 

de dez anos, traz como aspecto positivo um auxílio significativo para a melhoria 

generalizada das coleções de Geografia, no que se refere à qualidade didática, 

técnica e teórica das mesmas. Esse processo de avaliação do material didático para 

o ensino público tem se mostrado a cada ano mais importante. Segundo o próprio 

Guia do Livro Didático – 2008, 
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Ao longo do período em que se desenvolveram os processos de 
avaliação, a precisão nas informações básicas e na localização dos 
fenômenos geográficos melhorou, as imprecisões, as lacunas e as 
simplificações foram sendo superadas de forma que, em geral, a 
qualidade e a atualidade das informações apresentem-se adequadas 
(BRASIL, 2008, p. 13). 

 

 Os objetivos do PNLD, segundo a avaliação de Oliveira (2006), são: 

 ● Possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo de 

seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica consciente dos 

títulos a serem adotados no programa; 

 ● Promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo a 

sua utilização/reutilização por três anos consecutivos – já que cada processo 

avaliativo acontece de três em três anos;  

 ● Contribuir para a socialização e universalização do ensino, bem como para 

a melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e distribuição de livros 

didáticos para todos os alunos matriculados nas escolas das redes públicas de 

ensino fundamental de todo o país, cadastrados pelo Censo Escolar. 

 A ficha de avaliação dos livros didáticos traz dois critérios de avaliação: o 

critério eliminatório e o critério classificatório. Os itens do questionário devem ser 

respondidos usando as seguintes abreviaturas: R – Regular, B – Bom, O – Ótimo, N 

– Não se aplica; RR – Recomendada com Ressalvas; REC – Recomendada; RD – 

Recomendada com Distinção; NS – Não Selecionada.  

 Entre os critérios eliminatórios são avaliados os seguintes tópicos: Coerência 

e adequação metodológicas; Correção dos conceitos e das informações básicas; e 

Construção da cidadania. Nos critérios classificatórios estão presentes: Aspectos 

Gerais (nível de conhecimento, valorização do saber prévio do aluno, leituras 

complementares, linguagem e veiculação de estereótipos); Atividades (problemas, 

exercícios, pesquisas complementares); Ilustrações (fotos, imagens, desenhos, 

blocos diagramas, croquis), representações cartográficas (mapas, cartas, 

cartogramas, plantas), gráficos, tabelas e quadros; Manual do Professor (orientação 

ao professor); e Estrutura editorial e formatação. Para cada um desses critérios 

existem questões correspondestes que devem ser respondidas segundo as 

abreviações supracitadas (ver anexo 1). 
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A caracterização geral das obras é feita a partir do preenchimento do quadro 

de Caracterização das Coleções Justificativa da Classificação. Nesse quadro é 

observada a preocupação dos autores dos livros didáticos com os aspectos 

ambientais, naturais, sociais, econômicos, políticos, históricos, culturais, articulação 

sociedade-natureza, espacialidade dos fenômenos, temporalidade dos fenômenos, 

representação cartográfica e interdisciplinaridade. Da mesma, a avaliação é feita 

quanto à organização dos conteúdos, metodologia ensino aprendizagem, 

desenvolvimento de atividades, manual do professor, e projeto gráfico. Todos esses 

tópicos podem ser observados no modelo abaixo: 

 

�Justificar a menção, realçar as qualidades e limitações da coleção e os cuidados que o professor 

deve ter ao adotá-la – aspectos positivos (pontos altos) e negativos (vulnerabilidades/problemas). 

1 Figura nº 1 – Caracterização das Coleções Justificativa da Classificação. 

                                                
1 Modelo de quadro utilizado pelo PNLD – 2008 para caracterização completa e justificativa da escolha dos 
livros didáticos aprovados para uso pelas escolas públicas de todo o Brasil. 
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Observa-se que o PNLD, para fazer a avaliação dos livros didáticos, estuda 

os aspectos econômicos, sociais, históricos, culturais, políticos, naturais e 

ambientais. Além disso, alguns conceitos norteiam a seleção do material didático. O 

principal deles foi o conceito de espaço geográfico, mas outros também foram 

analisados como natureza, paisagem, território, lugar, tempo e região. E ainda 

noções como a de mundo, técnicas e tecnologia.  

Eixos norteadores, que podem ser considerados conceitos, também foram 

investigados como, por exemplo, cidade, urbanização, desenvolvimento, 

subdesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Isso mostra que a 

compreensão de conceito dada por cada autor de livro didático pode, segundo o 

próprio PNLD, ser expressa “(...) ora simplificadamente, ora em escala muito ampla 

e ora corretamente (...)” (BRASIL, 2008, p.23). 

 Enfim, na avaliação dos livros didáticos realizadas pelo PNLD 2008, conceitos 

básicos abordados nas coleções foram levados em consideração. A avaliação 

detalhada analisa quesitos importantes e que fazem a diferença no processo de 

ensino aprendizagem das escolas públicas. A importância desse tipo de trabalho é a 

garantia de que bons materiais escolares serão entregues aos alunos em fase 

escolar de estudo, sobretudo na área de Geografia, na qual se costumam deturpar 

as idéias e as relações existentes nos conteúdos. As relações geográficas são 

importantes para a compreensão do mundo, da realidade de cada um dos alunos e o 

uso de um adequado enfoque teórico-metodológico de ensino-aprendizagem ajuda a 

explicitar essas relações e permite, assim como uma boa compreensão do espaço 

geográfico, o desenvolvimento da cidadania e da criticidade nos alunos que farão 

uso desse material didático.  
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Capítulo III 

 

Análise de Conteúdo: a avaliação dos livros didátic os  

 

Tendo como proposta de pesquisa a análise dos conceitos de meio ambiente 

trabalhados pelos autores de livros didáticos de Geografia de 5ª série, faz-se 

necessário conhecer os métodos utilizados para analisar o material coletado nesses 

livros, ou seja, como fazer a A.C. - Análise de Conteúdos, uma vez que esta 

pretende ir além da leitura simples do real. Os livros analisados constam na lista de 

livros aprovados segundo modelo de avaliação do MEC, apresentado no PNLD – 

2008. Foram analisados três livros, os quais apresentam as idéias de seus autores 

muitos vezes semelhantes, outras distintas, mas todas de grande importância para a 

educação brasileira. Este capítulo apresenta também um quadro síntese com as 

principais idéias dos autores dos livros didáticos, que exemplificam as concepções 

paradigmáticas que cada um defende. 

 

3  ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

 

3.1  A.C: ANÁLISE DE CONTEÚDO – O QUE É? 

 

Embora a grande maioria das análises clássicas de conteúdo seja oriunda de 

uma perspectiva quantitativa, ou seja, resulte em dados numéricos de algumas 
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partes do corpo do texto, antes que qualquer qualificação seja feita, muita atenção 

está sendo dada aos “tipos”, qualidades e “distinções” no texto.  

Segundo Administradores (2007), o pesquisador deve buscar construir um 

conhecimento analisando a disposição e os termos utilizados pelo locutor e o 

“discurso”. Para isso, faz-se necessário fazer uso de métodos de análise de 

conteúdo capazes de aplicar processos técnicos relativamente precisos para o caso 

que se analisa. 

Bardin em Análise de Conteúdo (1977, p. 42) diz que análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(quantitativo ou não) a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Segundo Franco & Puglisi, (2005) citados por Administradores em Análise de 

Conteúdo: uma metodologia para análise de dados (2007), o ponto de partida da 

análise de conteúdo é a mensagem, a qual revela um significado e um sentido, 

podendo ser apresentada de forma oral ou escrita, figurativa, documental, etc. É 

importante salientar que, no momento que fala ou escreve, o sujeito está 

manifestando as diferentes representações que tem de si mesmo como sujeito. 

Aplica-se a análise de conteúdo a tudo que é verbal (dito, visto ou escrito), e 

também á comunicação não-verbal (comportamento, posturas, etc). É uma maneira 

de se examinar criticamente as informações obtidas a partir da pesquisa qualitativa. 

A análise de conteúdo procura verificar hipóteses e/ou desvendar o que está por trás 

de cada conteúdo manifesto, como afirma Minayo (2003) citado por Administradores 

(2007). Sobre a análise de conteúdo e sua amplitude, Franco & Puglisi (2005), 

também citados por Administradores, dizem: 

O que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado 
e/ou simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para 
a identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente). 
A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na 
condição dos passos (ou processos) a serem seguidos. Reiterando, 
diríamos que para o efetivo “caminhar neste processo”, a 
contextualização deve ser considerada como um dos principais 
requisitos, e, mesmo, “o pano de fundo” no sentido de garantir a 
relevância dos resultados a serem divulgados e, de preferência, 
socializados (opus cit., p. 24) 
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No campo da lingüística, os métodos usados são lógicos, estéticos que 

buscam os aspectos formais do texto e do autor, ao contrário da hermenêutica, cujos 

métodos são unicamente semânticos.  

A A.C. distingue-se ainda em três grandes categorias de métodos que 

refletem principalmente sobre determinados elementos do discurso, bem como 

sobre a sua forma ou ainda sobre as relações entre seus elementos constitutivos. A 

primeira delas é a análise temática, que revela representações sociais a partir de um 

exame de certos elementos constitutivos. A segunda, a análise formal, incide 

principalmente sobre as formas e encadeamento de discurso. E a terceira é a 

análise estrutural, que avalia a forma como elementos de mensagem estão 

dispostos e tentam revelar aspectos subjacentes e implícitos de mensagem. 

Segundo Ferreira em “Análise de Conteúdo” (s.d.), “a análise de conteúdo 

busca chegar além da superfície, da aparência, da simplicidade dos fatos, para 

alcançar o âmago das coisas, a sua real profundidade” (s.p.).  

Este mesmo autor, sobre Análise de Conteúdo, deixa claro que a análise se 

divide em três momentos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados: a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise, busca-se organizar o material a ser analisado, pois a partir 

desse contato inicial, e logicamente, uma breve leitura, surgirão algumas hipóteses e 

objetivos acerca do trabalho em desenvolvimento. A partir daí, o pesquisador poderá 

iniciar a elaboração dos indicadores que fundamentarão a interpretação final da 

pesquisa. 

A exploração do material que, segundo Ferreira (s.d.), é a etapa mais longa e 

cansativa, é o momento da codificação, a qual compreende a escolha de unidades 

de registro. Faz-se necessário destacar que, quando o documento analisado (no 

caso, um livro, uma entrevista) traz na sua idéia principal o suficiente para o objetivo 

desejado da pesquisa, esse documento passa a servir como unidade de registro. 

Após a exploração do material, segue-se para próxima etapa, que diz respeito 

ao tratamento dos resultados (inferência e interpretação). Esta se diz a fase de 

reflexão com base nos materiais empíricos. É nesse momento que existe o confronto 

entre o conhecimento acumulado e o adquirido. Bauer (2002) diz que:  
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Um corpus de texto oferece diferentes leituras, dependendo dos 
vieses que ele contém. A A.C. não é exceção; contudo ele traça um 
meio caminho entre a leitura singular verídica e o “vale tudo”, e é, em 
última análise, uma categoria de procedimentos explícitos de análise 
textual para fins de pesquisa social. Ela não pode nem avaliar a 
beleza, nem explorar as sutilezas de um texto particular. (BAUER, 
2002. p. 191). 

 

Assim como todo processo de investigação, a A.C. também possui suas 

vantagens e desvantagens. Os métodos usados para se avaliar o material de análise 

permitem o estudo do não dito ou do dito entre linhas. Essa é uma das vantagens do 

procedimento de análise de conteúdos. Outra vantagem é que, além de fazer uso de 

dados brutos que ocorrem naturalmente, pode lidar com grandes quantidades de 

dados, além de possuir um conjunto de procedimentos bem documentados e 

maduros. Quanto ao pesquisador, este caminha através da seleção, categorização 

de dados brutos e criação de unidades. A A.C. pode construir dados históricos: ela 

usa dados remanescentes da atividade passada (entrevistas, experimentos, 

observação e levantamentos estão condicionados ao presente) (BAUER & 

GASKELL, 2002, p. 212). 

 

3.2 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

3.2.1 Livro: Geografia: Noções básicas de Geografia – Melhem Adas 

 
2Figura nº 2  – Imagem do livro Geografia: Noções básicas de Geografia. 

A partir da análise do livro didático de Geografia do autor ADAS (2006), pode-

se constatar que o mesmo conceitua meio ambiente como “conjunto de todas as 
                                                
2 Livro constante na relação de livros aprovados pelo MEC, segundo avaliação proposta pelo PNLD – 2008. 
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condições (solo, clima, vegetação, animais e o próprio ser humano) que interagem 

ou se relacionam entre si” (p. 136).  

De acordo com as concepções paradigmáticas de Suavé, citado por Sato, 

atualmente o meio ambiente, segundo Adas (2006), enquadra-se na concepção do 

ambiente como recurso , na qual o meio natural é visto apenas como fonte de 

lucro, de enriquecimento material. Como diz o autor: 

 Por causa do desejo de desenvolvimento material ou do 
enriquecimento desmedido ou, ainda, do modo de vida vigente que 
tem por base a sociedade de consumo ou do desperdício, as 
sociedades humanas têm danificado a natureza de forma acentuada. 
(ADAS, 2006, p. 143) 

 

É importante enfatizar que o autor traz a todo o momento que o meio 

ambiente se apresenta, na atualidade, como um problema, que se encontra bastante 

alterado pela ação do homem e, por isso, é preciso uma conscientização em massa 

para que futuramente a vida no planeta não fique comprometida.  

Segundo Adas (2006), o homem precisa se conscientizar da interdependência 

dos elementos que compõem o meio ambiente, e que a alteração de um desses 

elementos implica a alteração de todo o conjunto. Assim o ser humano passará a ver 

o meio ambiente  como biosfera e como lugar para se viver , uma vez que o 

homem está sempre em evolução e a modificação do meio ambiente depende do 

grupo social que está em ação, e a ação do ser humano tem que ser inteligente, de 

maneira tal que o homem consiga explorar os recursos naturais de forma 

consciente, preservando-os. 

Para que tudo isso seja resolvido, é necessário que toda a humanidade seja 

sensibilizada da importância dos recursos naturais, e de que o homem não se 

encontra dissociado da natureza, pelo contrário, estamos num sistema no qual seres 

bióticos e abióticos vivem em constante interação, relacionando-se, influenciando e 

sendo influenciados, e por isso é importante que o ser humano possua uma 

consciência social ecológica, para que se possam utilizar os recursos naturais, 

preservando-os, e assim a humanidade consiga sobreviver sem maiores percalços. 

Em relação às concepções de meio ambiente, segundo Barzano (2000), a 

idéia defendida por Adas (2006) enquadra-se na visão  antropocêntrica , uma vez 

que, como já foi citado, o homem, em virtude desse sistema capitalista no qual está 



 44

inserido, busca no meio natural fonte de enriquecimento, de lucro, e por isso ele 

passa a agredir o meio ambiente de forma “assustadora”. Porém, ADAS (2006) 

destaca a necessidade de se ter uma visão  biocêntrica , na qual o ser humano é 

apenas um dos elementos que constituem o meio ambiente. 

 

3.2.2 Livro: Trilhas da Geografia: a Geografia no dia-a-dia – João Carlos Moreira & 

Eustáquio de Sene 

 
3Figura nº 3  – Imagem do livro Trilhas da Geografia: a Geografia do dia-a-dia. 

 

De acordo com Moreira & Sene (2006), em seu livro Trilhas da Geografia: a 

Geografia do dia-a-dia, meio ambiente: 

É o conjunto dos fatores, naturais e humanizados, que envolvem os 
seres vivos. Os fatores naturais são o clima, o solo, a água, a fauna e 
a flora em geral. Os fatores humanizados, ou seja, construídos pelos 
seres humanos, são as cidades, os campos agrícolas, as zonas 
industriais, etc. (p. 64). 

 

O que se observa é que eles defendem a idéia de que o homem tem uma 

grande capacidade de se adaptar, dominar e controlar o meio ambiente. Esses 

autores trazem em si a concepção do meio ambiente como biosfera , onde todos os 

elementos estão interligados e quando ocorre a intervenção humana num dos 

elementos, acaba desequilibrando todos os outros. Segundo eles, é necessário 

preservar ao máximo os recursos naturais, evitando o desperdício no consumo, e, 

sempre que possível, reaproveitá-los. Além disso, eles também abordam que nas 

                                                
3 Livro constante na relação de livros aprovados pelo MEC, segundo avaliação proposta pelo PNLD – 2008. 
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modernas sociedades capitalistas a natureza é vista como um recurso  e muitos 

elementos naturais são explorados com o intuito de produzir bens e gerar riquezas, 

ou seja, nessa visão o meio ambiente, é visto como recurso, porém, diferente de 

Adas (2006), esses autores não trazem em seu livro a necessidade da 

conscientização da população em relação à importância dos recursos naturais para 

a sobrevivência no planeta Terra, e nem da busca de um desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma também se identifica uma visão antropocêntrica , já que 

eles abordam a utilização dos recursos naturais para beneficiar o ser humano.  

Levando em consideração as concepções de Barzano, os autores Moreira & 

Sene (2006) expressam no seu livro uma visão naturalista , de acordo com a qual a 

relação dos grupos humanos com a natureza foi sempre de adaptação. Os autores 

afirmam que “nem sempre as sociedades humanas conseguem controlar a natureza. 

Alguns fenômenos são incontroláveis: podem no máximo, ser previstos e ter seus 

efeitos minimizados.” (p. 67). Assim sendo, empregam sempre a idéia de que, 

embora o homem transforme o ambiente natural, este é superior ao ser humano. 

 

3.2.3 Livro: Construindo a Geografia: uma janela para o mundo – Regina Araújo, 

Raul Borges Guimarães e Wagner Costa Ribeiro 

 
4Figura nº 4  – Imagem do livro Construindo a Geografia: uma janela para o mundo 

 

No livro Construindo a Geografia: uma janela para o mundo, Araújo (2005) diz 

que para estudar Geografia é necessário observar os lugares em que vivemos, pois 

                                                
4 Livro constante na relação de livros aprovados pelo MEC, segundo avaliação proposta pelo PNLD – 2008. 
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“eles dão pistas de como a sociedade se organiza, de como ela transforma a 

natureza e produz, assim, o espaço geográfico” (p. 8). 

A sociedade se organiza e às atividades de forma que estas venham atender 

a suas necessidades de moradia, produção de alimentos, etc. Tudo isso traz 

conseqüências para o ambiente. 

Araújo (2005) afirma que no ambiente encontram-se coisas da natureza5 e 

coisas produzidas6. E exemplifica dizendo que  

Uma rocha em estado natural é uma coisa da natureza (...). Se for 
utilizada para a produção de piso, por exemplo, ela mudará sua 
condição; continuará sendo uma rocha, mas, pelo trabalho humano 
empregado para sua transformação, passará a ser uma coisa 
produzida (p. 12). 

 

 Com essa abordagem, o autor trata o meio ambiente como recurso, 

segundo a concepção de Sauvé (1994), na qual o homem é o grande transformador 

do ambiente e usa os elementos naturais apenas como fonte de matéria-prima, tudo 

para manter a sua qualidade de vida e sua sustentação. Da mesma forma, baseado 

na visão de Barzano (2000), este meio ambiente representa a categoria 

antropocêntrica : o meio ambiente existe apenas para servir ao homem, 

privilegiando o uso dos recursos naturais para favorecer o ser humano, sem sequer 

preocupar-se com a preservação e conservação desse meio ambiente. Não há uma 

preocupação com o futuro. 

É possível observar que o autor defende a concepção biocêntrica do meio 

ambiente, trazida por Barzano (2000), afirmando que o homem é parte integrante 

deste, sem que este tenha que, necessariamente, servir ao homem. Para isso, ele 

cita a Teoria de Gaia, defendida por algumas comunidades, e diz que, “(...) a Terra 

funciona como um organismo vivo, denominado Gaia, e que tudo que existe em 

nosso planeta faz parte de um único sistema de vida” (p. 19). De acordo com essa 

teoria, o valor da natureza não é medido por seu potencial de uso. Antes de servir 

como um estoque de recursos naturais presente e futuro, a natureza é vida. 

                                                
5 Termo usado por Araújo (2005), no livro Construindo a Geografia: uma janela para o mundo, para designar os 
seres vivos, ou seja, plantas e animais que não dependem da ação humana para existir. 
6 Termo usado por Araújo (2005), no livro Construindo a Geografia: uma janela para o mundo, referindo-se às 
coisas que sofreram transformações a partir do trabalho humano. 
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A visão  contextualizada , apresentada por Barzano (2000), é observada 

quando Araújo (2005) afirma que as diferentes sociedades provocam impactos 

maiores ou menores, dependendo da sua cultura e dos seus interesses econômicos, 

do local onde moram, etc. O autor cita o exemplo dos povos indígenas, dizendo que 

as comunidades tradicionais, embora utilizem a natureza como fonte de recurso, 

provocam danos ambientais muito menores, permitindo que os ambientes naturais 

se recomponham, ao contrário dos causados pela sociedade tecnológica: “o ritmo 

com que a sociedade tecnológica produz é muito mais acelerado do que a 

capacidade da natureza de se recompor” (p. 18). É importante considerar que toda a 

matéria-prima é retirada do meio ambiente. Por fim, Araújo (2005) ressalta que  

Para enfrentar o desperdício que caracteriza a sociedade 
tecnológica, é importante criar uma maneira de produzir o que 
necessitamos sem esgotar os recursos naturais para as gerações 
futuras. Para isso, seria preciso produzir em um ritmo mais lento que 
o atual; seria preciso planejar a utilização de recursos naturais, 
levando em conta a possibilidade de recuperação do ambiente 
natural (p. 18). 

 

Com essa afirmação, o autor defende a possibilidade de se ter o meio 

ambiente, segundo Sauvé (1994), como um problema, o qual se encontra bastante 

alterado pelo trabalho humano, principalmente, por causa da degradação e poluição 

do mesmo. 

O quadro abaixo sintetiza muito bem os resultados das análises dos livros 

didáticos descritas acima 

 

CATEGORIA DIMENSÃO INDICADORES 

Livro: Geografia: Noções 

básicas de Geografia – 

Melhem Adas 

 

● ambiente como recurso - “Além (...) de considerar a 
natureza apenas como fonte de 
lucro e não como uma fonte de 
vida (...) há mais um fator que 
explica por que o ser humano a 
destrói. É o desconhecimento 
das pessoas em relação a ela, 
tida como indestrutível, uma 
eterna fonte de recursos.” (p. 
143). 
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● ambiente como biosfera 
e como lugar para se viver 

- “Romper o equilíbrio da 
natureza significa destruir o 
meio ambiente em que vivemos 
ou destruir a própria Terra. (...) 
precisamos pensar criticamente 
sobre as nossas atitudes (...) 
em relação ao meio ambiente.” 
(p. 143). 

● visão antropocêntrica - “(...) por causa do desejo de 
desenvolvimento material ou do 
enriquecimento desmedido ou, 
ainda do modo de vida vigente 
que tem por base a sociedade 
de consumo ou do desperdício, 
as sociedades humanas têm 
danificado a natureza de forma 
acentuada (...).” (p. 143). 

● visão biocêntrica - “Somos parte da natureza. 
Por isso estamos sempre em 
contato com os demais 
elementos que fazem parte 
dela e dependemos deles para 
a nossa sobrevivência. 
Vejamos alguns exemplos (...): 
o calor e a luz do Sol (...); o ar 
(...); a água (...), etc.” (p. 137). 

Livro: Trilhas da Geografia: 

a Geografia no dia-a-dia – 

João Carlos Moreira & 

Eustáquio de Sene 

 

● ambiente como biosfera - “Na natureza, todos os 
elementos estão interligados. 
(...), quando o ser humano 
interfere num dos elementos da 
natureza, acaba 
desequilibrando outros.” (p. 67). 
“A saída para esse impasse é o 
uso racional dos recursos 
naturais (...).” (p. 145). 

● visão antropocêntrica - “Os seres humanos 
organizados em sociedade (...), 
com o desenvolvimento 
tecnológico e os grandes 
investimentos em obras 
públicas e privadas, têm grande 
capacidade de transformar a 
natureza (...).” (p. 66). 

● ambiente como um 
recurso 

● visão naturalista - “Há (...) exemplos de 
fenômenos que não podem ser 
controlados pelos seres 
humanos: a brisa marítima; os 
ventos moderados (...); as 
chuvas de verão.” (p. 67). 
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Livro: Construindo a 

Geografia: uma janela 

para o mundo – Regina 

Araújo, Raul Borges 

Guimarães e Wagner 

Costa Ribeiro 

 

● ambiente como recurso - “Na sociedade tecnológica, 
predomina a visão utilitarista, 
segundo a qual a natureza tem 
valor porque pode ser utilizada 
para obter ganho econômico.” 
(p. 16). 

● visão antropocêntrica - “Ao longo da história, os 
agrupamentos humanos têm 
buscado na natureza recursos 
para a produção de alimentos, 
vestuário, moradia, etc., 
transformando os ambientes 
naturais.” (p. 14). 

● visão biocêntrica - “(...) não se mede o valor da 
natureza por seu potencial de 
uso; mais do que um estoque 
de recursos naturais presentes 
e futuros, a natureza é vida.” (p. 
19). 

● visão contextualizada - “Embora também utilizem a 
natureza como fonte de 
recursos, essas comunidades7 
provocam impactos ambientais 
muito menores que os 
causados pela sociedade 
tecnológica.” (p. 19). 

● ambiente como um 
problema 

- “Com o lançamento constante 
de novidades, produtos que 
ainda apresentam boa 
condição de uso tornam-se 
“velhos”. (...) Além de levar à 
exploração intensiva dos 
recursos naturais, o consumo 
desenfreado gera uma enorme 
quantidade de lixo.” (p. 18). 

Quadro nº 3  – Síntese da análise dos livros didáticos 

 

A análise dos livros didáticos serve para que se possa ratificar a importância 

de uma boa formação e educação ambiental para os alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental que servirá de base para a vida de cada um deles, e para a 

construção de cidadãos conscientes com a questão ambiental e preocupados com o 

futuro do planeta e com as gerações seguintes. 

                                                
7 O autor faz referências às comunidades tradicionais que adotam a Teoria de Gaia, como os povos indígenas. 
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Constata-se certa homogeneidade em relação à abordagem dos autores 

sobre Meio Ambiente. Identificou-se que algumas concepções paradigmáticas 

usadas para classificar os conceitos a ele relacionados repetiram-se em todos os 

livros. De uma forma geral, os autores dos livros didáticos analisados mostraram-se 

bastante preocupados com as conseqüências ofertadas por uma sociedade 

tecnológica que produz desenfreadamente sem qualquer importância com a 

natureza, que agrava cada dia mais a situação ambiental de todo o planeta. 

Uma rápida retomada a tudo que foi estudado e analisado levou-nos a 

entender que já não cabe mais uma idéia reducionista de Meio Ambiente para 

compreender a relação homem-natureza. Cabe aqui, perfeitamente, o conceito 

apresentado por Barzano (2000): “Meio Ambiente é a interação das dimensões 

biológicas, físicas e químicas que se estabelecem num tecido social, onde a relação 

homem-natureza é construída a partir dos processos políticos, históricos, étnicos e 

culturais.” (p. 128). O que se entende a partir da idéia do autor é que o homem não é 

apenas um ser inserido no ambiente natural, usufruindo de seus recursos, mas ele 

permeia as múltiplas dimensões que são os pilares do Meio Ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dos constantes discursos que compõem a celeuma sobre as questões 

ambientais, surgiu o interesse de se saber como os autores dos livros didáticos de 5ª 

série de Geografia vêm trabalhando o conceito de meio ambiente, uma vez que se 

observa a necessidade de sensibilizar toda a humanidade sobre a importância dos 

recursos naturais para a sustentabilidade da vida no planeta Terra. Além disso, é 

necessária a conscientização de que meio ambiente engloba todos os seres bióticos 

e abióticos que vivem no planeta e da interdependência destes, pois o que se 

verifica é que, desde o início da colonização brasileira, o homem foi-se tornando um 

ser dissociado dos elementos naturais, colocando-os a seu serviço, e, por isso, o 

indivíduo já está sentindo os reflexos dessas atitudes. 

A pesquisa alcançou o seu objetivo ao detectarmos a similitude com que os 

autores tratam esse conceito, trazendo para a criança de 5ª série a importância de 

ela se tornar um cidadão consciente dos seus atos para com o meio. Os autores 

enfatizam como o sistema capitalista influenciou para que o homem utilizasse os 

recursos naturais demasiadamente, e que todos os problemas ambientais atuais, 

como aquecimento global, efeito estufa, dentre outros, são resultados desse uso 

“irracional”. 

Observou-se também a preocupação dos autores em tentar mostrar para os 

alunos que o homem não se encontra dissociado dos demais elementos que 

compõem o meio ambiente e a necessidade que se tem para que todos se 

conscientizem de que temos que passar a ver o meio ambiente como biosfera, onde 

todos os elementos se relacionam, permitindo assim, que a vida seja possível nesse 

sistema no qual todos influenciam e sofrem influências.  
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Não se fala em não utilizar os recursos naturais, mas sim utilizá-los, 

preservando-os. Isso é o que os autores chamam bastante atenção, ou seja, o uso 

sustentado dos recursos naturais. Para que isso seja possível, faz-se necessário 

que toda humanidade tenha uma consciência social ecológica. Observa-se, portanto, 

como a educação em si é importante para a vida das pessoas. 

O livro didático assumiu um importante papel para o ensino brasileiro e 

revelou-se de grande importância para o processo de ensino-aprendizagem, tanto 

para os professores quanto para os alunos. Mais preocupados com a situação atual 

do planeta, sobretudo em relação à questão ambiental, os livros trazem em seus 

conteúdos idéias de preservação e conservação do meio ambiente, além de oferecer 

sugestões para uma melhor vivência com os recursos naturais nessa sociedade 

tecnológica que mais destrói, polui e degrada do que se preocupa com a 

reconstrução do espaço afetada pela incessante produção de bens de consumo e de 

alimentos. 

 O livro didático é hoje o grande apoio do professor. Muito comum na prática 

em sala de aula é a utilização de outros recursos didáticos que, juntamente com o 

livro didático, mostram-se bastante eficientes para a educação e aprendizado dos 

alunos, como por exemplo, filmes, manchetes de jornais, revistas, documentários, 

dentre outros. Todos esses recursos didáticos ajudam no aprendizado do aluno, 

principalmente por se tratar de instrumentos que fogem do tradicionalismo, fazendo 

com que o aluno sinta-se mais interessado em acompanhar o andamento da aula, já 

que os conteúdos vão ser apreendidos de maneira mais dinâmica. Isso possibilita 

um excelente caminho para o enriquecimento da disciplina e representa uma maior 

diversidade de conhecimentos importantes para a formação de cidadãos atuantes e 

conscientes. Com essa prática, o professor exerce a função de orientador, que 

busca a realização dos objetivos a serem alcançados. 

O uso de recursos alternativos nas salas de aula serve para que o aluno se 

descubra enquanto sujeito no processo de ensino-aprendizagem e valorize o mundo 

que o cerca. Para o professor, serve para que este reflita sobre o verdadeiro 

significado do ensino por ele ministrado e nos métodos de que se utiliza na sua 

prática pedagógica e, principalmente, para que se ultrapasse a visão tradicionalista 

do ensino que visa apenas o repasse de conhecimentos. 
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A criação do PNLD, programa que avalia os livros didáticos usados nas 

escolas brasileiras, garantiu a qualidade desse material que está mais ajustado à 

realidade de sala de aula por ser justamente escolhido pelo professor para atender à 

necessidade da sua clientela. O programa garante a distribuição dos livros didáticos 

para os alunos das escolas públicas, mas as melhorias do material didático 

ofertadas pelo PNLD são percebidas também pelos alunos das escolas particulares. 

O professor deve estar sempre atento a essas transformações ocorridas com 

o seu instrumento de trabalho e participar ativamente da seleção e avaliação dos 

livros didáticos através da secretaria de educação do município. As fichas de 

avaliação estão disponíveis no Guia do Livro Didático, como se pode ver o modelo 

no anexo 1 desta pesquisa, e essa prática deve ser contínua e se faz importante 

para a melhoria na qualidade do ensino oferecido pelas escolas de todo o país. As 

secretarias de educação têm apenas o dever de solicitar e distribuir os recursos 

didáticos para as escolas. Não dá para esperar que estas se responsabilizem pela 

seleção dos livros porque desconhecem as vivências e as realidades das salas de 

aula das instituições de ensino. Essa responsabilidade é e deve ser do professor, 

pois uma boa prática pedagógica também depende de um bom material pedagógico. 

 A partir de tudo que foi abordado e estudado durante esta pesquisa, e 

baseado no que julgamos importante para uma boa formação dos alunos das 5ª 

séries do Ensino Fundamental, recomendamos o uso dos livros analisados nesse 

trabalho, uma vez que os mesmos são bem elaborados e fundados na realidade 

atual no que se refere à questão ambiental. Os autores tratam o meio ambiente 

enquanto elementos bióticos e abióticos, enfatizando a necessidade de um equilíbrio 

dinâmico entre eles. Também abordam as condições reais em que o meio ambiente 

se encontra e a preocupação com as gerações futuras.  

 Além disso, percebemos a preocupação desses autores em propor uma 

interdisciplinaridade e atividades que busquem uma maior compreensão do espaço 

vivido por esses alunos. E também, estes livros chamam a atenção pela organização 

em que os conteúdos se encontram, o que facilita o trabalho do professor e o 

entendimento do aluno. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

PNLD/2008 – GEOGRAFIA – 5ª a 8ª Séries 

Atenção: As alternativas não e sim (ótimo, bom e regular) devem ser respondidas 

com a indicação de um X no retângulo correspondente. Para o quesito não se aplica, 

deve-se assinalar N em qualquer um dos retângulos das respostas. Este documento 

está configurado para o papel A4. 

 

Abreviaturas: R – Regular, B – Bom, O – Ótimo, N – Não se aplica 

RR – Recomendada com Ressalvas 

REC – Recomendada 

RD – Recomendada com Distinção 

NS – Não Selecionada 

 

Código da coleção:_____________________________________________ 

Código do(a) Avaliador(a): _______________________________________ 

Classificação: ________________________________________________ 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA COLEÇÃO 

Sumário do conteúdo de cada volume da coleção (identificar as partes, os capítulos 

e indicar o número de páginas de cada livro) e do Manual do Professor. 

ESTRUTURA DA COLEÇÃO 

Redigir um texto analisando como os volumes da coleção e do manual do professor 

se estruturam e se articulam (inter-relação entre textos, exercícios, atividades, 

boxes, ilustrações, bibliografia, glossário etc.). 
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1. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

1.1. Coerência e adequação metodológicas 

E01. Há coerência entre a metodologia de ensino-aprendizagem proposta e a sua 

aplicação? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Descrever a proposta e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

Síntese do item 

 

E02. Há coerência entre a fundamentação teórico-metodológica da Geografia 

proposta e a utilizada? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

E03. Há articulação pedagógica entre os diferentes volumes da coleção (está de 

acordo com o princípio da complexidade crescente?) 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

E04. Há estímulo aos processos cognitivos básicos que contribuem para a 

observação, memorização, comparação, classificação, compreensão, interpretação, 

análise, investigação, generalização, criatividade, criticidade, problematização, 

síntese e formulação de hipóteses? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 
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Síntese do item 

 

1.2. Correção dos conceitos e das informações básicas 

E05. Apresentam-se relações espaço-temporais (dinâmicas e processos físicos, 

sociais, econômicos, políticos e culturais) que permitam ao aluno compreender a 

construção histórica do espaço geográfico a partir do entendimento das relações 

estabelecidas entre a sociedade e a natureza? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

E06. As informações básicas como a localização dos fenômenos e a precisão dos 

conceitos geográficos (espaço, região, lugar, território, paisagem, sociedade, 

natureza) estão corretas e atualizadas? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

Síntese do item 

 

1. 3. Construção da cidadania (não ou sim) 

E07. Está isenta de preconceitos ou indução a preconceitos de origem, etnia, 

gênero, religião, idade, condição socioeconômica ou outros? 

Não, Sim 

� Justificar e apontar a(s) ocorrência(s). 

 

E08. Está isenta de propaganda mercadológica, político-partidária e de doutrinação 

religiosa e ideológica? 

Não, Sim 
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� Justificar e apontar a(s) ocorrência(s). 

 

E09. Estimulam-se hábitos, atitudes e comportamentos voltados para a construção 

da cidadania, favorecendo-se o convívio social, o respeito, a tolerância e a 

liberdade? 

Não, Sim 

� Justificar e apontar a(s) ocorrência(s). 

 

E10. Permite-se a abordagem da diversidade das experiências humanas com 

respeito e interesse sem privilegiar membros de uma camada social ou os 

habitantes de uma região do país ou do mundo? 

Não, Sim 

� Justificar e apontar a(s) ocorrência(s). 

Síntese do item 

 

2. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

 

2.1. Aspectos Gerais (nível de conhecimento, valorização do saber prévio do aluno, 

leituras complementares, linguagem e veiculação de estereótipos). 

C01. Possibilita-se ao aluno a articulação entre os níveis de conhecimento do senso 

comum e científico, abordando-se conteúdos que levam em consideração o saber 

prévio do aluno para aprofundar novos conhecimentos? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C02. Os conteúdos são enriquecedores e adequados, propiciando o 

desenvolvimento da linguagem do aluno, ampliando suas possibilidades de 



 61

expressão escrita, gráfica e cartográfica, distinguindo e articulando diferentes 

escalas geográficas? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C03. São indicadas, corretamente, as fontes e datas dos textos e documentos 

utilizados na obra? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

2.2. Atividades (problemas, exercícios, pesquisas complementares): 

C04. Possibilitam a articulação dos conteúdos adequadamente para se atingir os 

objetivos propostos nas unidades temáticas? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C05. Propiciam a problematização dos conteúdos estimulando a capacidade de 

produzir textos e o desenvolvimento de habilidades diversificadas? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

Síntese do item 

2.3. Ilustrações (fotos, imagens, desenhos, blocos diagramas, croquis), 

representações cartográficas (mapas, cartas, cartogramas, plantas), gráficos, 

tabelas e quadros: 
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C06. Estão adequados às finalidades para as quais foram elaborados, contendo 

legendas, escala, orientação, indicação de fontes e datas e estão de acordo com as 

demais convenções cartográficas? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C07. São claros e precisos e levam o aluno a compreender os textos auxiliando na 

problematização dos conteúdos? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

Síntese do item 

 

2.4. Manual do Professor (orientação ao professor) 

C08. Utiliza linguagem clara e adequada ao professor? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C09. Contém orientações que explicitem os pressupostos teóricometodológicos da 

obra e os objetivos das atividades e dos exercícios propostos? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

Oferece: 
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C10. Orientações para o desenvolvimento dos conteúdos, atividades e exercícios, 

visando à articulação dos conteúdos de cada volume e da coleção, e com outras 

áreas do conhecimento? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C11. Bibliografia diversificada e sugestões de outros recursos que contribuam para a 

formação e atualização do professor? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

 

C12. Proposta e discussão sobre avaliação da aprendizagem? 

Não; Sim (R-B-0) 

� Argumentar e justificar a menção. 

� Exemplificar. 

Síntese do item 

 

2. 5. Estrutura editorial e formatação. 

C13. O papel utilizado permite boa legibilidade e a impressão está isenta de erros 

graves? 

Não, Sim 

� Se não, argumentar e exemplificar. 

 

C14. Há estrutura hierarquizada (títulos e subtítulos etc.) e o sumário permite a 

rápida localização do conteúdo? 
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Não, Sim 

� Se não, argumentar e exemplificar. 

 

C15. Os textos e as ilustrações estão distribuídos na página de forma equilibrada e 

adequada, proporcionando-se boa legibilidade do texto e boa visualização das 

ilustrações com descanso visual quando os textos são longos? 

Não, Sim 

� Se não, argumentar e exemplificar. 

Síntese do item 

 

Figura nº 5 – Ficha de avaliação dos livros didáticos segundo PNLD. 

 


