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RESUMO 

Os conteúdos de Geografia Física, em geral, são tratados de modo superficial no ensino 

fundamental e médio. Tal afirmativa é feita com base em pesquisas realizadas, com 

professores das redes de Ensino Público e Particular da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Segundo dados obtidos pelas autoras Anice Esteves Afonso e Núbia Beray 

Armond (2009), a menor relevância atribuída aos tópicos referentes aos aspectos 

ambientais e à dinâmica da natureza nos conteúdos de Geografia, está relacionada às 

dificuldades dos professores de ensino médio e fundamental em abordar temas 

específicos da área Física.  De certo que tal afirmativa, não se encontra desarticulada 

das mudanças que se deflagraram na trajetória do pensamento geográfico brasileiro nas 

últimas décadas, onde se estabeleceu um processo de mudanças, inserido na própria 

epistemologia desta ciência, em período correspondente aos anos de 1970 e 1990, em 

face às reformas propostas pela Geografia Crítica. Neste contexto, o presente projeto 

realiza uma análise crítica dos conteúdos de Geografia Física nos livros didáticos, 

considerando que este é o principal instrumento do professor no momento da 

programação de suas aulas, na condição de construtores de saberes e educadores. A 

metodologia envolveu etapas de levantamentos bibliográficos — na qual foram 

consultadas obras relacionadas ao tema destacando-se os autores Afonso (2009), 

Suertegaray (1985) e Sanches (2005). Em seguida foram aplicados 22 formulários, que 

foram respondidos e preenchidos de acordo com a consulta de 44 livros Como critérios 

para a análise foram utilizados livros antigos publicados nas décadas de 

1970/1980/1990 e livros recentes publicados entre 2000- 2011. Para cada um dos 

conjuntos dos livros foram avaliados os indicadores de conteúdo: Relevo/Solo, 

Vegetação, Hidrografia, Climatologia e Cartografia. Os dados aqui apresentados 

constituem os resultados parciais da primeira fase da pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os conteúdos de Geografia Física, em geral, são tratados de modo superficial ou 

precário no ensino fundamental e médio.   Tal afirmativa é feita a partir de experiências 

e pesquisas realizadas, com professores das redes de ensino público e particular da 

região metropolitana do Rio de Janeiro segundo dados obtidos pelas autoras Anice 

Esteves Afonso e Núbia Beray Armond (2009) ambas da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro.  

       Para estas autoras, a menor relevância atribuída aos tópicos referentes aos aspectos 

ambientais e à dinâmica da natureza nos conteúdos de Geografia, está relacionada às 

dificuldades dos professores de ensino médio e fundamental em abordar temas 

específicos da área física.  De certo que tal afirmativa, não se encontra desarticulada das 

mudanças que se deflagraram na trajetória do pensamento geográfico brasileiro nas 

últimas décadas, onde se estabeleceu um processo de mudanças, inserido na própria 

epistemologia desta ciência, em período correspondente aos anos de 1970 e 1990, em 

face às reformas propostas pela Geografia Crítica.  

    O movimento de renovação da Geografia a partir do III Encontro Nacional de 

Geógrafos em 1978, na cidade de Fortaleza consolidou a chamada “Geografia Crítica” 

que de certa forma propiciou uma polêmica no que diz respeito não somente à reforma 

dos conteúdos curriculares de Geografia como na própria estrutura da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros em1979. Esses fatos podem ter contribuído para acirrar a divisão 

da Geografia Física e da Geografia Humana.  

Em face ao exposto, grande parte dos temas estudados na Geografia, no 

intervalo de tempo anteriormente citado, vinculava-se à Geografia Social, onde os 

aspectos políticos e humanos predominaram em detrimento aos conteúdos da natureza e 

do ambiente.  Neste contexto, os geógrafos físicos eram preteridos nos fóruns de 

discussões e estudos da AGB, perdendo assim, a oportunidade de inserir discussões e 

pesquisas de temas relacionados à Geografia Física como climatologia, hidrografia, 

vegetação, relevo e cartografia nestes congressos.  
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    Esta situação fortalece uma independência articulada pelos geógrafos físicos, que na 

busca de restabelecer seus estudos, criam fóruns exclusivos de temas da natureza, 

nascem assim, os encontros específicos de Climatologia, Geomorfologia e outros.  

    Diante desse contexto, se tornou árdua a tarefa de introduzir a discussão sobre a 

importância dos conhecimentos físicos no ensino Fundamental e Médio e, incessante a 

busca da articulação entre natureza e sociedade. É um momento em que a Geografia 

Crítica utiliza em suas análises a abordagem marxista, associada a modo de produção e 

relação de trabalho, em detrimento as categorias geográficas propriamente ditas.   A 

fragmentação desta ciência no século passado reflete atualmente, a “dificuldade” dos 

professores em abordar temas da Geografia Física e compromete o aprendizado do 

aluno em sala de aula.  

Vale salientar que a Geografia Crítica produziu avanços importantes como à 

consolidação com a ciência social alicerçando no materialismo histórico, levando a 

pensar e a construir a passagem do espaço em sua dimensão de localização dos 

fenômenos em direção a relação dialética sociedade- espaço- trabalho. Outro aspecto 

importante foi à análise crítica da obra de Marx e suas limitações e a superação da 

Geografia da população fundada numa massa indiferenciada de indivíduos em direção 

da elucidação do sujeito produtor de espaço, sociedade fundada em relação classes 

desiguais e contraditórias, mas no decorrer dos acontecimentos mergulhou na crise do 

marxismo sem produzir suas críticas. Muitos geógrafos abandonaram- na sem reflexões 

mais profundas, ocorrendo o abandono do próprio sentido da Geografia Crítica 

(CARLOS). 

    Conforme Sanches (2005), a Geografia Física passou por uma discriminação na 

década de 60 a 80. Entretanto, o Encontro Mundial do Meio Ambiente que aconteceu no 

Rio de Janeiro em 1992 (ECO 92), foi muito importante para esta fase, pois possibilitou 

uma retomada da necessidade de preservação do ambiente e do conhecimento      das 

relações interativas dos ecossistemas. Neste encontro, foram inseridos discursos 

relacionados às questões ambientais, levando-se     em consideração     que o PCN 

(Parâmetro      Curricular Nacional) sugeriu que tais discursos fossem trabalhados em 

sala de aula.   Delineia-se neste momento, a perspectiva da análise ambiental da 

Geografia.  
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         Sob esta abordagem, o presente projeto tem como ponto de partida a proposta de 

realizar uma sistematização e análise crítica dos conteúdos de Geografia Física nos 

livros didáticos, considerando que este é o principal instrumento do professor no 

momento da programação de suas aulas, na condição de construtores de saberes e 

educadores. Sendo assim, é preciso levar em consideração à importância de tal análise. 

 

2.   JUSTIFICATIVA  

         A realização deste projeto justifica-se em face à necessidade de uma reflexão 

crítica que possibilite a formulação de respostas aos questionamentos a seguir:  

   Como estão sendo inseridos ou ensinados os conteúdos de Geografia      Física 

nos livros didáticos?  

Esta inserção tem se articulado com as novas perspectivas     e mudanças     num 

contexto epistemológico desta ciência?  

 Estes questionamentos levam a necessidade de refletirmos sobre o 

encaminhamento dado ao ensino de Geografia Física quanto aos temas:  

 

        Relevo/Solo      Hidrografia            Climatologia          Vegetação           Cartografia  

         

 Sendo assim, acreditamos ser necessário um maior debate sobre a temática para 

que sejam geradas contribuições acerca dos conhecimentos relacionados a esses temas 

nos livros didáticos.  

Nesta perspectiva, SUERTEGARAY, (2002) sugere que devemos nos 

questionar sobre: A existência ou não da Geografia Física nesses níveis de ensino.   Ou, 

perguntarmos: — Ainda é ensinado Geografia Física nos níveis Fundamental e Médio? 

Ou, a proposta nestes níveis de ensino é ensinar Geografia ou Geografia Física e 

Geografia Humana?  

  A autora sugere a necessidade uma reflexão sobre o ensino de Geografia Física 

no sentido de verificar se nos livros didáticos constam conteúdos sobre a Geografia 
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Física, inserida no contexto Terra- Sol, movimentos da Terra, vegetação etc. A partir 

dessa verificação se estão presentes tais temas, o que o mudou no ensino de Geografia 

Física? Será que estes temas inserem-se na proposta de renovação da ciência ou na 

forma de abordá-los?  

Assim, a proposta dessa pesquisa é contribuir para o esclarecimento dos 

questionamentos que propusemos a respeito do ensino de Geografia Física nos livros 

didáticos nos níveis de ensino fundamental e médio.  

3.  OBJETIVOS  

 

 GERAL: Realizar uma análise crítica dos conteúdos de Geografia Física nos 

livros didáticos  

ESPECÍFICOS:  

                 a) Contextualizar os conteúdos de Geografia Física nos livro didáticos 

procurando associá-los às mudanças e perspectivas da ciência geográfica;  

                b) Classificar os conteúdos de Geografia Física apresentados nos livros 

didáticos segundo a composição dos seguintes conteúdos:  

 

 

 

Geografia Física – indicadores de conteúdos  

 

 Relevo/solo          Vegetação             Hidrografia         Cartografia            Clima  

  c) Sistematizar e analisar criticamente esses conteúdos nos livros didáticos.  

 

 



 
 

15 
 

4.  METODOLOGIA  

        A pesquisa possui características qualitativas e quantitativas. Para a 

efetivação dessa etapa além da fundamentação teórica baseada em Afonso (2009), 

Suertegaray (1985), Sanches (2005) e outros, foram aplicados formulários, preenchidos 

seguindo o processamento das análises sobre livros antigos (1970/1980/1999) e livros 

recentes (2000- 2010) 

Neste formulário, constaram as seguintes perguntas:  

 

Nome do livro, autores, o ano de publicação, o total de páginas e local:  

         a) Nos sumários ou capítulos quantas páginas foram destinadas para os 

temas de Geografia Humana e Geografia Física?  

         b) Atribuir valor de 0-100% para a apresentação dos seguintes tópicos: 

Relevo, hidrografia, climatologia, vegetação, relevo/solo;  

         c) Responder se no conteúdo de Cartografia foi tratado com destaque os 

temas de: escala, mapas     temáticos, elaboração de mapas, histórico da cartografia, 

fuso horário, GPS, localização      espacial, coordenadas      geográficas,     satélites, 

informática     a serviço da sociedade e curva de nível, logo em seguida atribuir um 

valor de porcentagem a cada item;  

         2- Responder se os assuntos de Geografia Física foram discutidos no texto 

levando em consideração as seguintes opções:  

         a) Superficialmente - não contribuindo com o professor;  

         b) De forma aprofundada     - dificultando o entendimento do professor e o 

repasse de informações aos alunos;  

         c) Os conteúdos foram bem discutidos e apresentados de forma didática 

condizente aos conteúdos curriculares, propiciando o entendimento e o repasse de 

informações.  

  3- por último pede-se para justificar a reposta anterior.  
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   Na segunda ficha é usado o mesmo critério de perguntas, a diferenciação está 

no ano de publicação, pois o livro terá que ser recente.   Após toda essa etapa os dados 

serão comparados e tabulados em forma de gráficos a fim de, chegar num resultado 

específico.  

5. MODELO DE FORMULÁRIO  

 

                         Instituto de Ciências Humanas e Letras  

                                                 Departamento de Geografia 

                                            Manaus, 14 de Janeiro de 2012 

Equipe............................................................................................................................. 

. FICHA DE TRABALHO 

Nome do Livro, Autores, Ano de publicação                         Local:           Total de 

páginas: 

 Responda: 

 No sumário ou nos capítulos quantas páginas foram destinadas para os seguintes 

temas:  

Geografia Humana..................................Geografia Física............................................... 

 Atribua o valor percentual de 0 a 100% para a apresentação dos seguintes tópicos                                                                                           

Relevo (..........) ; Hidrografia (........); Climatologia (.......); Vegetação (........); 

Relevo/solo (.......).  

 Quanto ao conteúdo de Cartografia – Responda: 

 Qual dos temas abaixo foi tratado com destaque no livro – atribua um valor de 

porcentagem: 

Escala (.......); Fuso horário (......); Mapas temáticos (......); Elaboração de mapas (......); 

Histórico da Cartografia (.......) Localização espacial (......); Coordenadas geográficas 

(.......); GPS (........); 

Satélites (........); Informática a serviço da sociedade (.......); Curva de nível (.....).  

 No seu entendimento os assuntos de Geografia Física foram discutidos no texto: 

 (       ) superficialmente – não contribuindo com o professor 

(       ) de forma aprofundada – dificultando o entendimento do professor e o repasse de 

informações aos alunos. 

(       ) os conteúdos foram bem discutidos e apresentados de forma didática condizente 

aos conteúdos curriculares, propiciando o  

  entendimento e o repasse de informações. Justifique a sua resposta 

anterior............................................................................................................................... 
 

Figura 1-Mostra o modelo de formulário aplicado aos professores de Geografia 

Fonte:  Silva. 

 

Como já foi citado, este é o modelo de formulário aplicado aos graduados em 

Geografia, com intuito de obter informações a respeito da inserção dos conteúdos de 

Geografia Física nos livros didáticos nos níveis Fundamentais e Médios. 
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A sistematização dos dados, obtidos por meio das informações preenchidas no 

formulário, permitiu a avaliação de 17 livros de Geografia que foram publicados entre 

as décadas de 1977 e 1999. Este intervalo de tempo corresponde ao contexto de inserção 

das análises relacionadas à Geografia Crítica, corrente que evidenciava a necessidade de 

introduzir a avaliação das atividades humanas na produção do espaço. O local de 

publicação das obras consultadas sempre foi o estado de São Paulo e a média das 

páginas apresentadas nos livros foi de 250. 

QUADRO – 1: LIVROS DE GEOGRAFIA ANTIGOS (Publicação entre 1977 e 1999). 

Organização: Lucimar Silva (2013). 

              Título do livro Autor Ano e local de 

publicação 

Total de 

páginas 

Total Pg  

Geog.Física 

1. O Espaço Geográfico Igor Moreira 1977/São Paulo 267 27 

2. Geografia Geral e do Brasil Irome Nakata 1978/São Paulo 257 88 

3. O espaço Geográfico - 

Geografia Geral 

Igor Moreira 1984/ São Paulo 288 34 

4. Panorama Geográfico do 

Brasil 

Melhem Adams 1995/São Paulo 294 81 

5. Sistema de Ensino Integrado André Luís 

Sanchez 

1997/ São Paulo 55 5 

6. Geografia Ativa: Paisagem 

Humanizada 

Beltrame. Z. 1997/São Paulo 241 4 

7. O espaço Geográfico: 

Geografia Geral 

Igor Moreira 1997/São Paulo 267 27 

8. Construindo o Espaço do 

Homem 

Igor Moreira 1998/ São Paulo 237 225 

9. Construindo o Espaço do 

Homem 

Igor Moreira 1998/ São Paulo 272 272 

10. Espaço geográfico e 

globalização 

Eustáquio de Sene 1998/ São Paulo 503 145 

11. Geografia Geral e do Brasil: 

Espaço Geográfico 

Eustáquio de Sene 1998/ São Paulo 503 84 

12. Geografia do Homem e 

Espaço 

Elian Alabi Luci 1998/São Paulo 224 32 

13. Lições de Geografia, 

América, Oceânia e Antártida 

Hélio Carlos 

Garcia 

1998/São Paulo 146 12 

14. Geografia - O 

subdesenvolvimento  e 

desenvolvimento da América 

Melhem Adams     1999/São Paulo 184 54 

15. Construindo a Geografia Regina Araújo; 

Raul Borges 

1999/ São Paulo 208 11 

16. Temas da Geografia do Brasil Jaime Oliveira; 

Roberto G. 

1999/São Paulo 360 51 

17. Temas da Geografia do Brasil Jaime Oliveira; 

Roberto G. 

1999/São Paulo 360 5 



 
 

18 
 

O quadro 1- mostra o processamento das análises que corresponde como 

critérios à utilização dos livros antigos que datam de (1970/1980/1999). Como pode se 

observar, contem a relação dos livros e seus respectivos autores e ano de publicação. O 

quadro 2 abrange as datas de 2000-2010. 

QUADRO 2 - LIVROS RECENTES 

Título da obra Autores Ano e local de 

publicação 

Total de 

páginas 
Total Pg  

Geog.Física 

1. Geografia: Homem e Espaço Elian Alabi Luci 2000/São Paulo 255 3 

2. Geografia: Espaço e 

Vivência 

Levon Boligian 2001/São Paulo 176 92 

3. Construindo o espaço 

Brasileiro 

Igor moreira 2002/São Paulo 269 53 

4. Geografia Crítica: O mundo 

Subdesenvolvido 

Jose WilliamVesentini 2004/São Paulo 272 34 

5. Construindo o espaço 

Mundial 

Igor Moreira 2004/São Paulo 279 34 

6. Geografia: Espaço e 

vivência  

Rogério Martinez 2005/São Paulo 208 121 

7. Geografia Geral e do Brasil Elian Alabi Luci 2005/São Paulo 400 102 

8. Geografia Geral e do Brasil José William Vesentini 2005/São Paulo 409 88 

9. Geografia e Ensino médio Demétrio Magnoli 2005/São Paulo 136 49 

10. Geografia Geral e do Brasil Vagner Augusto da Silva 2005/São Paulo 377 61 

11. Geografia Crítica:O mundo 

Subdesenvolvido 

Jose WilliamVesentini 2005/São Paulo 272 214 

12. Geografia Critica José William Vesentini 2006/São Paulo 216 216 

13. Projeto Araribá Sonia Cunha  2007/São Paulo 213 21 

14. Geografia Geral e do Brasil José William Vesentini 2008/São Paulo 416 76 

15. Geografia: Sociedade e 

Cotidiano  

Dadá Martins 2009/São Paulo 240 5 

16. Geografia: Estudo e Ensino. Júnior Carvalho 2009/Paraná 232 232 

17. Observatório de Geografia 

Fronteiras e Nações 

Regina Araújo/Raul 

Borges 

2009/São Paulo 265 80 

18. Geografia-Sociedade e 

Cotidiano 

Dadá Martins 2009/São Paulo 240 110 

19. Geografia Geral e do Brasil Eustáquio de Sene 2010/São Paulo 248 12 

20. Educação de Jovens e 

Adultos 

José William Vesentini 2010/São Paulo 760 15 

21. Geografia Sociedade e 

Cotidiano 

Maria Adailza 2010/São Paulo 317 0 

22. Manual Compacto de 

Geografia Geral 

Ítalo Amódio  2010/São Paulo 395 96 

Organização: Lucimar Silva (2013) 
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5-TOTAL DE PÁGINAS NOS SUMÁRIOS OU CAPÍTULOS 

DESTINADAS Á GEOGRAFIA FÍSICA X GEOGRAFIA HUMANA. 

 

Conforme Sanches (2005) houve um processo de redemocratização no Brasil em 

meados dos anos 80 e com isso acontece um completo repúdio no ensino dos conteúdos 

de Geografia Física no ensino regular, a Geografia Crítica era concebida no bojo 

marxista e sufocada durante todo o período de exceção. Assume naquele momento uma 

abordagem prática nas obras didáticas no ensino de Geografia ao longo do final dos 

anos 80 e início de 90, houve uma coleção de livros utilizada pelos professores de 

Geografia nas escolas públicas. A coleção Geografia Crítica (VESENTINI; VLACH. 

2001), Vieira Valadão e Le San (2002) analisaram a linha de trabalho da referida obra e 

observaram que a coleção tentava unir a geografia crítica com um sócio-construtivismo, 

sendo que a Geografia proposta na coleção não elimina o estudo da natureza, mas o 

renova-o. 

 Neste contexto, houve uma valorização dos preceitos relacionados á Geografia 

Humana enfatizando os aspectos políticos de organização mundial deixando os assuntos 

da Geografia Física para um segundo plano, com a instituição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e a proposição dos temas transversais (Meio Ambiente, 

saúde, Ética, pluralidade cultural, orientação sexual e temas locais) a dicotomia 

Geografia humana versus Geografia Física deixou de prevalecer, sobretudo em relação á 

definição do objeto de estudo da ciência geográfica como o produto da relação do 

homem com o espaço (Meio). 

Dessa forma, argumenta se que na mesma época do surgimento da Geografia 

Crítica, que emerge a questão ambiental, tal emergência tem no centro de discussão o 

processo produtivo incluindo o uso dos recursos, a possibilidade de escassez que 

derivou da crise do petróleo associada à deterioração de outras fontes e na maneira 

ampla da forma de viver. Nessa época a questão ambiental não era valorizada por 

alguns teóricos da geografia que viam como contradição secundária no âmbito do modo 

de produção capitalista (SUERTEGARAY, 2002). 

Após essa fase a questão ambiental se coloca como uma temática contemporânea 

e a degradação da natureza como questão, também central, somente, devido às 
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implantações na qualidade de vida, como também no processo produtivo. Nesta etapa a 

Geografia se coloca e passa a dar espaço á temática ambiental em suas análises. 

Essa fragmentação científica do século passado acabou por promover o primeiro 

impacto na geografia Física. Hoje a análise integrada do meio físico, percorrendo os 

conceitos como de Paisagem, Geossistemas ou Sistemas Físico reafirma da importância 

da Geografia Física, Sanches (2005). 

  

 

Gráfico1- Total de páginas destinadas á Geografia Física, 1977-1999. Fonte: Silva. 

 

Gráfico 2- Total de páginas destinadas á Geografia Humana, 1977-1999. Fonte: Silva. 

Convém salientar que esses acontecimentos refletiram se nos livros didáticos e 

com base nos fatos decorrente da década de 60-80 procurou-se analisar os (Gráficos-1, 
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2) para verificar se as análises no qual os professores fizeram com base no questionário, 

correspondem às afirmações dos autores em destaque no texto. 

Neste sentido analisando os dois (Gráficos1, 2) correspondente as datas de 1977-

1999 observa-se que os conteúdos de Geografia Humana superam os da Geografia 

Física. Na data de 1977 a inserção dos conteúdos de Geografia Física é de 10% e o de 

Geografia Humana 25%, em 1980-1884 Geog. Física, 12% e Geog. Humana 88% e 

assim segue a segunda figura com maior percentual em relação à primeira. 

Os resultados da análise desse primeiro grupo de dados são resumidos a seguir:  

a) Foram confirmadas que os livros correspondentes aos anos de publicação que vai 

de 1977-1999 o total de capítulos, ou de páginas destinados aos temas de Geografia 

Humana são maiores em comparação aos de Geografia Física. 

 

 Portanto, os temas de Geografia Física nos respectivos livros que compõe esta 

análise comprovam as afirmações dos autores citados neste trabalho em relação à 

dicotomia que envolve a Geografia Física e Geografia Humana na década de 60 a 90. È 

ainda importante considerar que, esses acontecimentos de certa forma estão refletidos 

nos livros didáticos como foi observado nas análises que compõe esta pesquisa. 

Convém salientar que foi tirado dos percentuais composto nos formulários no qual 

consiste na soma dos valores aos respectivos e após esta etapa dividido-as chegando a 

determinado resultado. 
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Gráfico 3- Total de páginas destinadas á Geografia Física, 2000-2010. Fonte: Lucimar 

Silva. 

 

 

Gráfico 4- Total de páginas destinadas á Geografia Humana, 2000-2010. Fonte: Silva. 

 

 

Através deste segundo grupo de representações dos  ( gráficos 3,4), percebe-se 

que nos anos de 2000-2010 ocorre uma variação de valores dos temas Geografia Física 

x Geografia Humana no inicio o século XX. Tal variação pode ser observada nos anos 

de 2000-2006, segundo os professores de Geografia entrevistados e suas análises nos 
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livros didáticos que compõe esta pesquisa, a inserção dos temas de Geografia Física 

obtém o maior percentual em 2005-2006, após estas datas decai tendo um aumento de 

valores, mas os temas que prevalece são os de Geografia Humana. Assim, faz parte do 

desafio deste trabalho analisar o diagnóstico atribuído pelos profissionais citados em 

relação á temática. 

6- DADOS DO TÓPICO RELEVO 

O ensino de Geografia, e o do relevo associado a este, acontece em meio a um 

contexto de rápidas e complexas transformações que encolhem cada vez mais as 

relações dos homens entre si e com o meio que os cerca. Tal situação demanda uma 

abordagem geográfica, é neste contexto que iremos tratar a questão do tópico relevo 

inserido nos livros didáticos e analisado na pesquisa. 

A grande contribuição da Geografia para a formação do aluno está na 

compreensão que ele terá da realidade, realidade esta que envolve a compreensão do 

relevo. 

 

 

Gráfico -5 discrimina o percentual dado ao tema relevo no ano de 1977 -1980. 

 Fonte: Lucimar Silva. 

 

O gráfico5- apresenta valores em percentual ao tópico relevo correspondentes as 

datas de 1977-1980 observa-se que as concepções referentes ao relevo são expressivos 

na década de 80. A análise feita nestas primeiras décadas mostra que houve a 

emergência da questão ambiental neste período evidenciado no gráfico. 
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 Gráfico 6-apresenta a discriminação percentual ao tópico relevo inserida nos livros didáticos de 

1995-1999. Fonte: Lucimar Silva. 

 

Os resultados da análise desse segundo grupo de dados são resumidos a seguir:  

a) Em face aos dados exposto no gráfico 5, percebe se que em 1977-1980 o tema 

relevo não tinha tanta expressividade; 

b) Diante dessa concepção de análise, fica evidente que na segunda situação a 

preocupação da inserção do tópico em destaque ganha força, como podemos 

observar no aumento dos valores no decorrer dos anos.  

 

Sendo assim, para as datas de 1997-1999 foi tirada uma média, a fim de chegar 

numa estimativa que pudesse ser representado neste gráfico, isso vale para os 

tópicos que irão compor o resumo final desse trabalho. 
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A importância de se estudar o relevo é amparada não somente pelo seu 

significado no condicionamento dos processos de organização geográfica das 

sociedades humanas (Ross 1999), mas também pelas contribuições que podem ser 

fornecidas a partir daí para o reconhecimento mais substantivo do espaço vivido. Pensar 

no relevo em termos geográficos é pensar em como acontece à percepção da paisagem 

vivenciada pelos alunos. 

 

Gráfico7: Discrimina o percentual atribuído á este tópico nas referidas datas-2000-2010. 

Fonte: Silva, 2013. 

 

Os resultados da análise do gráfico que compõe os anos de 2000 a2010 mostram 

um aumento significativo dos temas de relevo nos respectivos livros analisados pelos 

professores de Geografia. Nas datas de 2000 a 2006 o percentual ficou em torno de 44% 

e em 2007- 2010 em torno de 90%. 

É ainda importante considerar que, conforme Sanches (2005) nos anos de 80 ao 

início de 90 o tema relevo se faz presente nos livros didáticos, principalmente na 

coleção de (VESENTINI; VLACH, 2002) como conteúdo específico de cada região, ou 

seja, o relevo brasileiro Africano, relevo europeu, entre outros. Isso mostra os estudos 

de relevo como um tema geral, e menos aprofundado. 

Portanto, nesse contexto fica evidente a inserção deste tema nos livros didáticos, 

de forma significativa, como mostra o (gráfico 7). 
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7-HIDOGRAFIA 

A hidrografia é o ramo da Geografia Física que estuda as águas do planeta, 

abrangendo, portanto rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da 

atmosfera. Para o educando entender a quantidade de reserva hídrica mundial é de 

extrema importância. Neste contexto se faz presente à análise do percentual atribuído a 

este tema. 

          

          Gráfico8: Análises dos percentuais atribuídos ao estudo da hidrografia nos livros didáticos-1977-      

1999. Fonte: Silva, 2013. 

 

Diante dos dados exposto no (gráfico 8) evidencia-se que na data de 1977-1978 

o tema hidrografia recebe o percentual de 48% na inserção nos livros didáticos de 

Geografia, Na década de 80 o referido conteúdo apresenta-se pouco destacado com 

percentual de 10% como mostra o (gráfico 8) destacando que o termo desenvolvimento 

sustentável surgiu em 1980 e foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, Comissão Brundtland, ao produzir um relatório 

considerado básico para a definição deste conceito. Os princípios do desenvolvimento 

sustentável estão na base da Agenda 21 Global, documento aprovado por mais de 170 

países durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Rio92.  

Nesse período começava-se a voltar os olhos para tais questões inclusive à 

importância da água e de outros temas que compõe a discussão da geografia física. 
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Gráfico 9-Análises dos percentuais atribuídos ao estudo da hidrografia nas datas 2000-2010. 

Fonte: Silva, 2013. 

Neste contexto, observa-se um acréscimo da discussão e inserção deste tema nos 

livros compondo as datas de 1995-1999. Já em 2000-2010, percebe-se que houve uma 

diminuição, mas que vem aumentando, apresentando uma queda nos valores de 58% no 

ano de 2010. Vale destacar que o estudo do tema de hidrografia é fator que merece 

destaque como todas as outras citadas neste trabalho, pois as mudanças ambientais 

incluem várias transformações envolvendo diversos temas da geografia física, como o 

estudo do clima, relevo, hidrologia, geomorfologia, a geologia e entre outras que 

participam da organização do espaço. 

Diante disso, os estudos das questões ambientais aconteceram graças à 

implantação das propostas dos PCN referentes aos temas transversais, sobretudo em 

função do tratamento ao tema meio ambiente, que redirecionou as atenções para o 

ensino da Geografia Física, que, durante o final da década de 1980, fora desprezada,                 

em virtude das preocupações socioeconômicas calcadas nos ideais da Geografia Crítica.  
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8-CLIMATOLOGIA 

"Clima, num sentido restrito é geralmente definido como 'tempo meteorológico 

médio', ou mais precisamente, como a descrição estatística de quantidades relevantes de 

mudanças do tempo meteorológico num período de tempo, que vai de meses a milhões 

de anos. O período clássico é de 30 anos, definido pela Organização Mundial de 

Meteorologia (OMM). Essas quantidades são geralmente variações de superfície como 

temperatura, precipitação e vento. O clima num sentido mais amplo é o estado, 

incluindo as descrições estatísticas do sistema global." 

 

 

              Gráfico10: Análises dos percentuais atribuídos ao estudo do clima nas datas de 1977-1999. 

             Fonte: Silva, 2013. 

Neste contexto, a análise deste gráfico indica que na década de 80 esse tema 

estava contido nos livros didáticos, mas como podemos observar através dos 

percentuais não era tão relevante esse estudo na época. A inserção desse tema, ou seja, a 

preocupação do clima tem um acréscimo após 1990 chegando ao percentual de 60% e 

tendo uma diminuição a partir de 1997-1999, segundo os professores de Geografia. 

Conforme (SANCHES 2005) para a abordagem e compreensão dos elementos 

de caráter ambiental pela Geografia, necessitam- se que estejam extremamente bem 

conceituados e fundamentados os mecanismos de funcionamento dos diversos 
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elementos naturais (comportamento do clima, da dinâmica fluvial e o metabolismo da 

flora) houve no final da década de 90 uma espécie de redescoberta da Geografia Física.  

Destaca-se que as análises contidas no (gráfico 10) só confirmam o que o autor 

enfatiza, vale salientar que as pessoas não confundam a Geografia Física como um 

campo da ciência geográfica com a área das ciências ambientais a ponto de caracterizar 

como uma abordagem essencialmente ambiental. 

 

 

Gráfico11: Análises dos percentuais atribuídos ao estudo do clima nas datas de 2000-2010. 

               Fonte: Silva, 2013. 

Em relação aos anos de 2000-2010, destaca-se que nas datas de 2000-2001, há 

um decréscimo como denota o ano de 1999, havendo um aumento nos anos de 2002 a 

2010, sendo que os últimos anos o percentual é bem significativo. 

Fica, portanto, evidente, que após a segunda Guerra Mundial iniciando vários 

debates através de conferencias como das nações Unidas sobre o meio ambiente em 

1972, demonstrando para o mundo as preocupações com as questões ambientais que 

reforçou juntamente com os demais encontros no decorrer dos anos a inserção do tema 

em questão. 
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9-VEGETAÇÃO 

Vegetação é um termo geral para a vida vegetal de uma região; isso se refere às 

formas de vida que cobrem os solos, as estruturas espaciais ou qualquer outra medida 

específica ou geográfica que possua características botânicas. É mais amplo que o 

termo flora, que se refere exclusivamente à composição das espécies.  

 

 

            Gráfico12: Análises dos percentuais atribuídos ao estudo da vegetação, 1977-1999. 

              Fonte: Silva, 2013. 

A Geografia em suas análises referente ao espaço geográfico procura analisar a 

interação da sociedade e natureza, ao abordá-la busca se questionar a interação e 

conseqüência desses dois elementos. Uma das reflexões é de como vem sendo tratado o 

ensino da geografia Física nos livros didáticos, neste contexto, como vem sendo 

inserido a importância do estudo da vegetação. 

Assim faz parte do desafio descrever as informações contidas no (gráfico 12) e 

com bases nas informações tabuladas podemos dizer que o estudo da vegetação se faz 

presente em menor percentual nos anos de 1977-1980, melhorando nos anos de 1995 

com 88% de inserção. Após esta data os percentuais diminuem para 35% - 27% 
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Gráfico13- Análises dos percentuais atribuídos ao estudo da vegetação, 2000-2010. 

               Fonte: Silva, 2013. 

 

Através da análise do segundo gráfico, percebe-se com clareza que, nos anos de 

2000- 2010 a discussão do tema vegetação nos livros didáticos vem surgindo conforme 

mostra o percentual. Portanto, o tema Vegetação se encontra como conteúdo didático no 

ensino Fundamental e Médio. 

 

10-CARTOGRAFIA 

 

A cartografia como meio de comunicação, já aparece antes mesmo da invenção 

da escrita, observa-se que as informações cartográficas constituem as bases sobre as 

quais se tomam decisões e encontram soluções para os problemas, políticos, 

econômicos e sociais. A cartografia constitui-se numa das principais ferramentas usada 

pela humanidade para ampliar os espaços territoriais e organizar sua ocupação, desta 

forma podemos afirmar que:  

A cartografia é o conjunto de estudos e operações lógico-                

matemáticas, técnicas e artísticas que, a partir de observações 

diretas e da investigação de documentos e dados, intervém na 

construção de mapas, cartas, plantas e outras formas de 

representação, bem como no seu emprego pelo homem. Assim a 
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cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica 

(CASTROGIOVANNI, 2000, 

O livro didático a ser escolhido deverá apresentar com clareza, simplicidade e 

exatidão os dados cartográficos. É de fundamental importância um estudo da 

representatividade do espaço, certificando-nos de sua qualidade e adequação ao nível 

dos alunos. O estudo de localização no texto é importante e deve ser exposto com 

clareza de modo que o estudante compreenda e entenda as informações contidas como 

um todo (CASTROGIOVANNI; GOULART, 1999). 

A cartografia é considerada uma linguagem, que compõem um sistema de 

códigos de comunicação importantíssimo em todas as esferas de ensino e aprendizagem 

em geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitam ler e 

escrever as características do território, Castellar (2010).  

Neste contexto, a cartografia escolar é uma opção metodológica, que implica 

utilizá-la em todos os conteúdos da geografia, para não apenas identificar e conhecer a 

localização, mas entender as relações entre os países, os conflitos e a ocupação do 

espaço a partir da interpretação e leituras de códigos específicos da cartografia. 

É ainda importante considerar que, os conceitos de Cartografia precisam estar 

inseridos nos livros didáticos e os professores de geografia possuir o domínio deste 

tema para conduzir o aluno ao entendimento do significado da Cartografia e o uso dessa 

ferramenta importante na aquisição de diversas informações e descobertas. 

A leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) nos remete ao conceito 

de Cartografia como um conhecimento que vem se desenvolvendo desde a Pré-História 

até os dias de hoje e que, por intermédio da Linguagem Cartográfica, se torna possível 

sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar situações, entre outras coisas – 

sempre envolvendo a idéia de produção do espaço, sua organização e distribuição. 

 



 
 

33 
 

 

Gráfico14: Percentual atribuído ao tema cartografia. Fonte: Silva-2012. 

Neste contexto, os Parâmetros Curriculares reafirmam a importância da 

Cartografia no processo de ensino e aprendizagem ao colocarem como um dos objetivos 

do estudo de Geografia no Ensino Fundamental, a utilização da linguagem cartográfica, 

para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos, 

sugerindo blocos temáticos. Neste sentido, nos perguntamos como esta sendo ensinados 

os conteúdos de Cartografia? Estão inseridos nos livros didáticos? 

Diante disso, analisando a (gráfico14) observamos que na década de 70- 80 a 

inserção deste conteúdo nos livros analisados é mínima, obtendo um aumento de 28% 

nos anos de 1998-1999. 

 

Gráfico15: Percentual atribuído ao tema cartografia nos anos 2000 a 2010.  

Fonte: Silva-2012. 
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No (Gráfico 15) em 2000-2004 o percentual é de 0% sendo os livros: Geog. 

Homem e espaço 6ª série, Geografia: Espaço e Vivência e Construindo o espaço 

Brasileiro, Geografia Crítica: O mundo Subdesenvolvido dos autores: Luci, Boligian, 

Moreira e Visentini, já em 2005 e o percentual passa para 5%, em 2006-2008 os valores 

aumentam para 15% em 2009- 2010 para 26%, este valor torna-se significativo em 

relação aos primeiros, salientando que, a inserção deste conteúdo nos livros didáticos no 

século XX e XXI ainda é muito pouco, implicando aos alunos o entendimento deste 

conceito. 

Conforme Santos, (1995) em seu trabalho A Cartografia no ensino fundamental: 

a partir do espaço social do aluno, que realizou um trabalho com professores do ensino 

Fundamental e Médio em Barreto, observou que a dificuldade no desenvolvimento da 

apreensão e entendimento dos conteúdos é notada e comentada entre os profissionais da 

área de Geografia de uma forma geral. Especificamente, pôde-se constatar essa 

realidade, quando se desenvolveram atividades docentes com alunos dos níveis de 

Ensino Fundamental e Médio, no Instituto Dom Barreto, a partir de 1995. Destaque-se 

que essa situação não é recente, tendo em vista que os professores sentem dificuldades 

em trabalhar tais conteúdos, também porque o estudaram na perspectiva tradicional, 

levando à formação de um círculo vicioso: o professor não ensina porque não sabe e não 

sabe porque não aprendeu na escola. 

 

11-ESCALA 

A cartografia, através dos tempos foi experimentando diferentes utilizações em 

função de suas diversas aplicabilidades. Conforme o nível de exigência criou- se 

elementos que pudessem ser extraídos dos mapas com precisão adequada ao interesse 

dos usuários. Neste contexto a precisão e o detalhamento dos mapas foram sendo 

aprimorados a partir do século XVII que serviram para aumentar o poder de domínio 

dos países colonizados. 

Entre os diversos componentes de um mapa, um dos elementos fundamentais é o 

uso da escala. A escala é a relação de ou proporção existente entre as distâncias lineares 
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representadas em um mapa e aquela existente no terreno, ou seja, na superfície real 

(FITZ, 2008). 

 

 

Gráfico16: Percentual atribuído ao tema escala. Fonte: Silva-2012. 

O conceito de escala é um elemento que leva o aluno a perceber as relações de 

proporcionalidades cartográficas sendo extremamente importante  a serem inseridas nos 

livros didáticos. Na geografia escolar, o estudo dos fenômenos pode ser interessante 

quando o mesmo tem o entendimento necessário da temática.  

Diante dos dados exposto no (gráfico16) o tema escala na década de 70-80 

foram consideradas mínimas com apenas 3% deixando visível sua pouca inserção neste 

período, ou seja, quase nenhum assunto nos livros didáticos. Esse quadro começa a 

mudar na década de 90 que vai de (1995-1999) com percentual de 31% 

1977-1984 1995-1997 1998-1999 
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%  Análise do percentual do tema escala/ 1977-1999. 
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Gráfico17: Percentual atribuído ao tema escala. Fonte: Silva-2012. 

 Nos anos de 2000 o percentual atribuído foi de 100% para o livro Geografia-

Homem e espaço 6ª série da autora  Luci, nos anos 2001-2004 a inserção deste tema foi 

de 0% aos livros: Geografia espaço e Vivência; Construindo o espaço Brasileiro; 

Geografia Crítica: O mundo Subdesenvolvido e Construindo o espaço mundial. Em 

(2005- 2006) o referido tema recebe valor de 52% decaindo em (2007-2008) para 40%. 

Conforme Suertegaray, (1985) os assuntos relacionados á Geografia Física nos 

livros didáticos são tratados como natureza que na maioria das vezes são tratados como 

propostas ao invés da vivência e tais conteúdos apresentam-se de forma 

compartimentada como Terra- sol, os movimentos da Terra, as estações do ano, a 

circulação dos ventos, as formas de relevo, os tipos de clima e de vegetação, fazem 

parte dos diferentes volumes dos livros. 

 Neste contexto, obseva-se que a carga desses conteúdos está mais acentuada na 

5ª e 6ª série do ensino fundamental, essa afirmação explica o percentual atribuído para o 

referido tema na data de 2000, saliento que, o estudo do tema é importante para a 

compreensão do educando no entendimento cartográfico, pois muitos alunos não 

entendem o conceito de escala e sua função no mapa. 

Fica, portanto, evidente que na década de 80 há pouca inserção deste conteúdo 

nos respectivos livros de geografia, evidenciando que, após esta década ocorre um 

acréscimo. Nos anos de (2009-2010) os percentuais ficam em torno de 40% 

comparando com o ano de 2000 este valor é considerado pouco significativo. 
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12-FUSO HORÁRIO. 

 

Gráfico18- Percentual atribuído ao tema Fuso Horário. Fonte: Silva-2012. 

Os fusos Horários podem ser definidos como as zonas delimitadas por dois 

meridianos consecutivos da superfície terrestre, cuja Hora Legal, por convenção é a 

mesma. O conceito de Hora lega e Hora Oficial, ou seja, o intervalo de tempo 

considerado por um país como igual para um determinado fuso, refere-se a uma zona 

demarcada politicamente por uma nação (FITZ, 2008). 

Neste contexto, é muito importante que o aluno entenda os conceitos de fusos 

horários como meio de compreensão dessa política de demarcação dos países, é 

interessante que os livros didáticos desenvolvam esses conceitos de forma que facilitem 

o entendimento do educando para essa temática, pois ela faz parte dos estudos 

cartográficos. 

Portanto, neste contexto as análises dos dados do (gráfico18) denotam que na 

década de 80 os valores atribuídos foram de 13%ou seja, a temática é considerada pouca 

inserida nos livros, sendo eles O espaço Geográfico, Enciclopédia Didática e pesquisa, 

O espaço Geográfico-Geografia Geral, Sistema de Ensino Integrado, Geog. Ativa e 

paisagem Humanizada. 

Convém destacar que em 1995- 1996, ocorrem um acréscimo nesse percentual 

de 25% que tende a aumentar nas datas de (1997- 1999) para 43%.  

 

1977-1984 

1995-1996 

1997-1999 

13% 

25% 

43% 

%Fuso Horário 

%Fuso Horário 

Ano publicação 



 
 

38 
 

 

Gráfico19- Percentual atribuído ao tema Fuso Horário. Fonte: Silva-2012 

 

Os resultados da análise desse segundo grupo de dados são resumidos a seguir:  

a) Nas datas de 2000-2005 ocorre um decréscimo da inserção deste conteúdo com 

percentual 5%;  

b) Em 2006- 2010 o valor passa de 5% para 36% ou seja, há um acréscimo 

significativo, mas comparando aos valores do ano de 1999 continua baixo.  

Entende-se que este tema se fez pouco presente na década de 80-90 como 

podemos observar nos percentuais no (gráfico19) não obstante, o século XX e XXI 

encontra-se na mesma situação citadas nas primeiras décadas. 

 

13-ELABORAÇÃO DE MAPAS 

Os levantamentos executados na superfície terrestre por meio da Geodésia, 

Fotogrametria, sensoriamento Remoto e Topografia geram dados de diversos interesses; 

e para serem visualizados espacialmente, é representado graficamente no plano, assunto 

este que caracteriza o objeto da cartografia. Portanto, o objeto da Cartografia consiste na 

representação da superfície terrestre ou parte dela, de forma gráfica e bidimensional, 

que recebe o nome de mapa ou carta. Um mapa ou carta apresenta características 

diferentes de outros tipos de representações gráficas (RUTH, 2009). 
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O uso de mapas e Atlas no ensino de Geografia permitem ao aluno conhecer e 

investigar sobre lugares onde nunca esteve. Para tanto, é necessário que entenda e 

domine a linguagem cartográfica, ou seja, saiba decodificar os símbolos que estão ali 

representados. 

Neste contexto, o ensino de geografia deve ter como objetivo propiciar ao 

estudante de ensino Fundamental e Médio a alfabetização cartográfica, que implicam 

diversas variáveis, uma delas é saber elaborar um mapa. Apesar dos mapas se fazerem 

presente nas escolas, mas especificamente ao ensino de geografia, o uso desses recursos 

no âmbito escolar é pequeno. Observa-se, contudo, grande dificuldade nas escolas em 

relação ao trabalho de Cartografia, tanto a Temática como a de base. Isso decorre de 

diversos problemas, tais como carências na formação acadêmica dos professores, falta 

de materiais didáticos e de uma infra-estruturar escolar adequada. 

 Diante dessa concepção, objetiva-se enfatizar que hoje as representações 

cartográficas, mostram-se presentes em diversas escalas, sendo por meios da internet, 

jornais, revistas, televisão e entre outros meios de comunicação. É neste contexto que 

iremos analisar os (gráficos 20, 21) a fim de verificar a freqüência do tema Elaboração 

de mapas nos anos de (1977-2010). 

Com base na (gráfico 20) na década 80-90 o conteúdo se faz presente com 16% 

de inserção, tal representação é considerado menor em relação aos anos de 1997-1999, 

16% 

49% 

 Análise da porcentagem ao tema  Elaboração de mapas 

1977-1995 

1997-1999 

Ano de 
publicação 

Gráfico20-Análise do percentual atribuido ao tema elaboração de mapas-1978-1999.Fonte: Silva 2012. 
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com valor de 49%, mostrando que após a década de 80 em meio à década de 90 o tema 

elaboração de mapas foi tendo um acréscimo.  

 

 

 

  Em relação a esta segunda análise correspondente a (Gráfico 21) destaca-se que 

esse tema encontra-se nos livros didáticos, havendo um pequeno decréscimo nos anos 

de 2005-2006 estando com percentual de 35% e em 2009-2010 aumentando para 80%.  

Os mapas sempre estiveram ligados à Cartografia, sendo seu principal 

instrumento e as análises afirmam que tal tema encontra-se presentes nos livros 

didáticos. Trabalhos científicos em Geografia têm considerado o mapa um recurso 

didático de extrema importância para o processo de ensino e aprendizado, sendo uma 

das ferramentas de representação primordial para a compreensão do espaço geográfico.  

 

14-ELABORAÇÃODE MAPAS TEMÁTICOS 

Os objetivos dos mapas temáticos é o de fornecer, com o auxílio de símbolos 

qualitativos ou quantitativos dispostos sobre uma base de referência, geralmente 

atraídos dos mapas topográficos, ou dos mapas de conjunto, uma representação 

convencional dos fenômenos localizáveis de qualquer natureza e de suas correlações 

(PELLEGRINNI, 1999). 
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Gráfico 21:Análise do percentual atribuido ao tema elaboração de mapas-2000-2010.Fonte: Silva 2012. 
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O desenvolvimento científico do estudo da terra e dos recursos naturais fez 

surgir a Cartografia especializada, produzindo mapas específicos sobre um determinado 

assunto ou tema, por exemplo, mapa Geológico, de solos, da vegetação. Estes mapas 

passaram a ser referidos como mapas Temáticos, porque contêm informação sobre um 

tema único (RUTH, 2009). 

Portanto, nesse contexto tentando visualizar este tema nos livros didáticos o 

(gráfico2) mostra um percentual menor nas datas de (1970-1995) com valores de 23% 

surgindo um aumento nos anos 1997 a 2005, na primeira data o percentual é de 63% na 

segunda 80%. 

Diante disso, fazendo uma comparação entre as datas, percebe-se que o tema 

aparece com mais freqüência após 1995 até 2005.  

Analise atribuído á temas ( mapas temáticos- 1977-1999). 

Ano de public.1997-1999 Ano de public.1977-1995 

23% 

63% 

Gráfico 22: Analise da porcentagem ao tema mapas Temáticos-1977-1999.Fonte: Silva 2012. 
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              Gráfico 23: Analise da (%) mapas Temáticos-1977-1999. Fonte: Silva 2012. 

 

Após 2005 o percentual decai para 35% que se mantêm até os anos de 2010. O 

uso mais popular da Cartografia na escola é através de representações temáticas. É deste 

tipo a maioria dos mapas que aparecem em livros didáticos, em documentários 

audiovisuais e artigos diversos disponíveis para consulta na web.  

Tais mapas estão presentes não somente na abordagem dos conteúdos referentes 

ao ensino de conceitos, noções e técnicas cartográficas em si, cujas raízes estão situadas 

na Cartografia de Base, mas abrangem principalmente os demais temas tratados pela 

disciplina de Geografia, devendo ser utilizados para representar elementos e espacializar 

dados, bem como para subsidiar a análise de fenômenos e processos naturais e sociais 

em sua manifestação espacial, possibilitando, assim, que os alunos compreendam 

melhor os conteúdos, (LUDWIG; V.M, 2013) 

 

15-HISTÓRICO DA CARTOGRAFIA 

As representações da terra foram os primeiros objetivos da cartografia. Ainda 

hoje a preocupação, á qual está ligada á atividades importantes, na maioria das vezes 

oficiais como o Instituto nacional (IGN), na França. 
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Os homens sempre procuraram conservar a memória dos lugares e dos caminhos 

úteis ás suas ocupações. Aprenderam a gravar os detalhes em placas de argilas, madeira 

ou metal, ou a desenhá-los nos tecidos, nos papiros e nos pergaminhos, tal fato virou 

interesses de militares, comerciantes que compreenderam a importância de tais 

documentos para seus deslocamentos (PELLEGRINNI, 1999). 

Sendo assim, esses relatos históricos contidos nos livros didáticos 

tornam-se importantes á compreensão do surgimento da cartografia e da 

importância desse conhecimento até os dias atuais. A preocupação é se tal 

esclarecimento e informação estão inseridos nos livros e como são passados para 

os estudantes. Para entendermos um pouco essa problemática foram analisados 

os percentuais atribuídos ao tema pelos educadores de Geografia que conta no 

(gráfico 24). 

No contexto do histórico de cartografia nos livros didáticos, os dados apontam 

que nas datas de 1977-1995 existe um histórico de cartografia em torno de 13% 

que aumenta nos anos de 1996 -1999 para 28%. 

Nas datas de 2000-2005 esse percentual decai para 5% em 2006-2010, 

esse valor aumenta ficando em torno de 28% o que demonstra que nos livros 

escolhidos pelos professores de Geografia, o tema a história da cartografia está 

presente, mas ainda é pouco expressivo considerando as datas atuais. 

%Histórico-Cartografia 
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26% 

 Gráfico 24- Análise do percentual ao tema histórico da cartografia/1977  - 2010. Fonte: 

Silva 2012.                                                                      
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Diante do entendimento contido no gráfico, percebe-se pouca 

importância dada á temática, isso exige reflexões, pois o estudante precisa 

entender o histórico cartográfico, ou seja, o conceito para compreender as bases 

cartográficas para então fazer uso da apropriação social do conhecimento no 

processo de ensino e aprendizagem relacionados á compreensão do espaço. 

Oportunamente cabe aqui fazermos algumas reflexões sobre as 

dificuldades dos educadores em abordar tais temas da geografia Física como 

aponta Suertegaray, como esses profissionais estão sendo preparados nossos 

futuros educadores? Vale ressaltar que os livros didáticos nem sempre 

apresentam figuras, mapas e ilustrações sobre a cidade ou bairro que os alunos 

estudam, dificultando o entendimento do próprio espaço em que vivem. 

 

16-LOCALIZAÇÃO ESPACIAL 

Ensinar a ler o espaço geográfico significa criar condições para que os 

estudantes leiam o espaço vivido. Ensinar a ler o mundo é um processo que se inicia 

quando as crianças reconhecem os lugares, por isso é de extrema relevância que este 

tema como todos que envolvem os conceitos cartográficos estejam inseridos nos livros 

didáticos de forma clara e objetiva afim de, facilitar o entendimento do aluno, mas a 

responsabilidade da aquisição de conhecimentos aos estudantes, também implicam no 

trabalho do professor em analisar constantemente suas intenções e os materiais 

didáticos, ressaltando os novos aspectos e observando se está havendo aprendizagem ou 

não. 

Os homens desde a antiguidade procuravam se localizar por meios de gravuras e 

pinturas, ou seja, analisavam a paisagem e tudo ao seu redor, atualmente aspectos 

considerados simples, mas atribuído menos importância. 

Nesta perspectiva, cabe analisar os (gráficos25-26) do tema de localização 

espacial nas respectivas datas afim de, se verificar o grau de inserção deste conteúdo 

nos livros didáticos nas referidas datas de 1977-2010. 
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Gráfico 25-26-: Análise do percentual atribuído ao tema: localização espacial-1977-2010. 

Fonte: Silva 2012. 

 

Neste contexto, nos anos de 1977-1980 a inserção deste tema recebe o 

percentual de 47%, evidenciando que se encontrava presente nos livros didáticos nestas 

datas. Nos anos 90 decresce um pouco apresentando valor de 40%, mas aumentando de 

percentual em 1998-1999 para 69% atingindo o valor máximo de 100% em 2000-2004. 

 

Diante dessa concepção, destaca-se que em meio à década de 90 e Século XX o 

tema de localização espacial é bem expressivo, mostrando uma relevância em se 

trabalhar essa perspectiva. 

Este tema em 2005-2007 começa a decair chegando em 2008-2010 a um 

percentual de 59% evidenciando que este tema está sendo menos inseridos atualmente 

nos livros didáticos. 

 Neste sentido, entender e compreender a distribuição espacial de dados e 

fenômenos ocorrido no espaço constitui atualmente um grande desafio para elucidação 

de questões centrais em diversas áreas do conhecimento, estudar tais temas é de extrema 

importância tanto para alunos de ensino Fundamental e Médio.  
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17-COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Coordenadas geográficas são linhas imaginárias pelas quais a Terra foi 

“cortada”, essas linhas são os paralelos e meridianos, através deles é possível 

estabelecer localizações precisas em qualquer ponto do planeta. 

 

Gráfico27: Análise do percentual atribuído ao tema: coordenadas Geográficas – 1977-1999. 

Fonte: Silva 2012. 

As analises apontam que as coordenadas geográficas nos livros analisados na 

década de 70- 80 eram menos enfatizados recebendo um percentual de 6% o que indica 

a baixa inserção do tema. No que se refere às datas de 1995-1997 ocorre uma melhora 

com percentual de 60%indicando que foram constatados assuntos referentes a esse tema 

nos respectivos livros: Panorama do Brasil, Sistema de ensino Integrado, espaço 

geográfico e geografia geral e Geografia ativa e geografia geral, decaindo para 52% 

nos anos de 1998-1999. 

 

Gráfico28: Análise do percentual atribuído ao tema: coordenadas Geográficas – 2000-    

2010.Fonte: Silva 2012. 
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Em relação aos anos de 2000-2004 a porcentagem atribuída pelos professores de 

Geografia é de 0% para os respectivos livros: Geografia- Homem e espaço 6ª série, 

Geografia: Espaço e Vivência, Construindo o espaço Brasileiro, Geografia Crítica: O 

mundo Subdesenvolvido, Construindo o espaço Mundial, ocorrendo uma melhora nos 

anos de 2005-2007 com valor de 45% e logo depois para 73% correspondendo aos anos 

de 2008-2010. 

Diante do entendimento dos gráficos, observa-se que no início dos anos 70-80 o 

estudo de coordenadas geográficas era pouco inserido nos livros educacionais, 

comprometendo o processo de ensino e aprendizado do estudante para a compreensão 

deste tema, havendo uma melhora dessa inserção após estas datas e obtendo valores 

significativos que comprovam tal afirmação nos anos atuais. 

 

18-SATÉLITES 

As operações geodésicas, topográficas e cartográficas aceleram-se e 

aperfeiçoaram consideravelmente. Restituições podem ser obtidas quase que 

automaticamente a partir de fotografias aéreas, ou de registros de satélites. Os dados de 

campo e de sensoriamento remoto são coletados, numerados e armazenados no banco de 

dados informatizados (PELLEGRINNI, 1999). 

Os satélites têm amplíssima gama de utilização civil, que vai desde as atividades 

relativas à utilização do solo – não só na agricultura, mas também na ocupação urbana, 

como a expansão das cidades – até as questões ambientais, às questões relacionadas à 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE), ao zoneamento econômico-ecológico, à previsão 

meteorológica. A utilização de satélites é essencial para todas essas atividades e também 

para todos os tipos de comunicação – desde as comunicações civis às comunicações 

militares, para todo o controle do espaço aéreo e dos sistemas de navegação civil e 

militar. Enfim, os satélites são importantes para a vigilância das fronteiras, das 

atividades humanas nas fronteiras, tais como o contrabando, o tráfico de drogas e de 

armas, Brasil. Presidência da República (2011). 
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Gráfico29-Análise do percentual atribuído ao tema: Satélite – 1977-1999. 

Fonte: Silva 2012. 

As análises correspondentes á esse tema apontam de 16% de inserção nos anos 

70-80, enfraquecendo em meio à década de 90 com percentual de 0%. No final desta 

década ocorre um acréscimo 15%, mas considerado pouco expressivo nos livros até os 

anos de 2007, após esta data o quadro começa a melhorar chegando a um percentual de 

73% nos anos que vai de 2008-2010. 

 

Gráfico30-Análise do percentual atribuído ao tema: Satélite – 2000-2010. 

Fonte: Silva 2012. 
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Diante deste contexto, fica evidente que o estudo do tema satélites nos livros 

didáticos não era significativo á época de 70 a 90, destacando que na década de 60 as 

imagens aéreas eram de domínio exclusivamente de bases militares, inclusive as 

imagens de satélites, esse fato pode ter contribuído de certa forma para falta deste 

conteúdo como disciplina no âmbito escolar, salientando que nesta época o que 

predominava eram conhecimentos ligados aos estudos sociais. 

Os satélites têm amplíssima gama de utilização civil, que vai desde as atividades 

relativas à utilização do solo – não só na agricultura, mas também na ocupação urbana, 

como a expansão das cidades – até as questões ambientais, às questões relacionadas à 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE), ao zoneamento econômico-ecológico, à previsão 

meteorológica. A utilização de satélites é essencial para todas essas atividades e também 

para todos os tipos de comunicação – desde as comunicações civis às comunicações 

militares, para todo o controle do espaço aéreo e dos sistemas de navegação civil e 

militar. Enfim, os satélites são importantes para a vigilância das fronteiras, das 

atividades humanas nas fronteiras, tais como o contrabando, o tráfico de drogas e de 

armas, Brasil. Presidência da República (2011). 

As análises dos gráficos indicam que este tema está presente nos livros atuais e 

que tal conhecimento deve fazer parte do conteúdo didático dos educando e professores, 

mas ainda não chegou a 100% precisando ter mais destaque e ênfase no âmbito escolar. 

O Brasil tem, no campo espacial, desafios muito grandes. Em realidade, os 

desafios para desenvolver qualquer atividade humana são dois somente: o desafio dos 

recursos humanos e o dos recursos para a construção de instalações e equipamentos. 

Como formar as pessoas, como formar os técnicos, como formar os professores, como 

atrair jovens para essas atividades, para que a elas se dediquem; e também como dispor 

dos recursos, já que essa é uma atividade que não se resume apenas à atividade 

individual, mas é vinculada a equipamentos de custo muito elevado, desde os grandes 

computadores aos equipamentos para a construção de satélites, para o lançamento de 

veículos, para a construção das plataformas. São recursos muito significativos. Esses 

são, na realidade, desafios muito grandes. Há os desafios técnicos, tecnológicos, de 

conhecimento, mas certamente, sem os recursos humanos e financeiros, dificilmente se 

pode vencê-los, Brasil. Presidência da República (2011). 
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19-DADOS DE GPS 

 Segundo o IBGE (2000) O sistema GPS é composto basicamente de três 

seguimentos: 

a) Seguimento de controle- conjunto de estações monitoras terrestres fixas e 

espalhadas pelo globo. 

b) Seguimento espacial- constelação de vinte e quatro satélites artificiais em 

órbita da terra, 

c) Seguimento dos usuários formado pela comunidade de usuários, inclusive 

receptores, algoritmos, software, dentre outros utilizados pela determinação 

do posicionamento. 

 

Gráfico31-Análise do percentual atribuído ao tema: GPS –1977-2010. 

Fonte: Silva 2012. 

 O GPS pode ser utilizado para muitas aplicações: 

a) Levantamentos geodésicos para estabelecimentos de pontos precisos da rede 

básica de pontos sobre a superfície terrestre; 

b) Na topografia, ou seja, levantamentos locais, tanto rurais quantos urbanos, 

para obter coordenada de pontos utilizada nesses levantamentos; 
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c)  No georreferenciamentos de imagens de satélites, destinado ao mapeamento 

temático, ou uso de produtos de Sensoriamento Remoto com a Carta – 

Imagem RUTH (2008). 

 

Dessa forma, podemos observar que o GPS tem várias aplicabilidades e com 

base nesse contexto e nas informações contidas no (gráfico31), o uso dessa ferramenta 

não constava nos livros didáticos de Geografia na década de 80 e 90, após estas datas 

recebe o percentual de 1% nos anos de 2000-2007, significando que ainda era 

irrelevante o conceito de GPS como conteúdo escolar. 

Hoje, a cada dia, novas tecnologias informáticas são colocadas à disposição da 

população com acesso ao rol de possibilidades que o uso de computadores conectados à 

Internet, o uso do GPS nos carros, celular, entre outros permiti. Com base nas 

informações citadas e na analise do gráfico podemos constatar que em relação ao uso do 

GPS, ele está sendo enfatizado nos livros chegando a um percentual de 70% nas datas 

de 2008-2010. 

 

20-DADOS DE INFORMÁTICA 

O livro é uma tecnologia há muito tempo presente na escola. Contudo, 

atualmente, há novas formas de acesso ao conhecimento, que trazem diferentes 

perspectivas para a educação. Podemos destacar a chegada das tecnologias de 

informação e comunicação na escola - com a implantação dos Laboratórios de 

Informática que pode provocar reflexões, mas que são pouco freqüentes nas escolas 

púbicas. O uso da Informática nos livros didáticos são desafios e transformações nas 

práticas pedagógicas.  
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Gráfico32-Análise do percentual atribuído ao tema: Informática –1977-1999. 

Fonte: Silva 2012. 

Nesta perspectiva, verificou-se que na década de 80 e começo dos anos 90 a 

inserção da informação nos livros didáticos é zero, ou seja, nenhuma informação aos 

alunos do uso dessa ferramenta. No contexto de elaboração de um mapa é preciso 

entender os vários métodos de aquisição dos dados, isso inclui o uso da informática, 

essa tecnologia vem dominando vários espaços social estando presente no cotidiano dos 

alunos, da sociedade em geral, mas vale ressaltar que apesar de fazer parte do cotidiano 

dos alunos, muitos ainda não sabem dominá-la inclusive educadores. 

No que se refere ao ano de 1999 à porcentagem atribuída foi de apenas 1% 

considerado mínima, indicando que realmente nessas datas assuntos ligado a 

informática não eram expressivos nos livros de Geografia. 
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Gráfico33-Análise do percentual atribuído ao tema: Informática –2000-2010. 

Fonte: Silva 2012. 

 

Destaca-se que nos anos de 2000 o quadro começa a mudar como mostra o 

(gráfico33) o percentual atribuído é de 25% havendo um crescimento no decorrer dos 

anos, ficando em torno de 81% de 2006 a 2010. 

Diante dos dados, fica evidente que o tema informática encontra-se presente nos 

livros didáticos, ou seja, o assunto pode não estar carregado de informação em relação á 

temática, mas existe de alguma forma subsídios enfatizando o tema. A escola precisa 

reconhecer a importância do uso da informática no cotidiano escolar. 

Segundo (SCHUCHTER, 2010) o avanço tecnológico tem colaborado para 

própria evolução do livro, contribuindo para o surgimento de novos gêneros discursivos 

e facilitando o acesso à informação e ao texto literário a um número cada vez maior de 

pessoas. Nesse contexto, a Informática surge como uma nova alternativa definindo um 

novo tipo de leito. 

21-CURVA DE NIVEL 

A curva de nível está direcionada ao mapa de isolinhas, esses mapas são 

fundamentais para a construção de modelos numéricos que normalmente são associados 

a terrenos como no caso das Isoípsas, ou Curva de Nível (FITZ, 2008). 
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Gráfico 34-Análise do percentual atribuído ao tema: Curva de nível 1977-1999. 

Fonte: Silva 2012. 

 

Neste sentido a análise do (gráfico 33) mostra valores de percentuais atribuídos 

ao tema de curva de nível nos livros analisados, constando que na década de 80 o ensino 

voltado á curva de nível não era constante, para tal afirmação foi imputado somente 3% 

de percentual. Nas datas de 1984-1995 esse valor aumenta para 10%, sendo que nos 

anos de 1996-1999 o valor sobe para 34%, ou seja, começam a surgir assuntos voltados 

ao tema. 

 

Gráfico 35-Análise do percentual atribuído ao tema: Curva de nível 2000-2010. 

Fonte: Silva 2012. 

Em relação às datas de 2000-2005 o (gráfico 35) evidencia que o tema curva de 

Nível era pouco visível nos livros didáticos, pois o percentual atribuído foi de apenas 
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1% considerado um valor baixo, mas após essa data obseva-se um crescimento de 54% 

do assunto nos anos de 2006 a 2010. 

Conclui-se que temos que precisamos meditar sobre as razões das dificuldades 

dos professores de geografia em abordar estes temas que implicam em diversos fatores 

como a falta de entendimento do tema e principalmente a ausência de sua inserção nos 

livros didáticos. O currículo de Geografia no Brasil foi estruturado com aspectos 

semelhantes ao modelo       de currículo     Francês, com     elementos      descritivos     

de uma     geografia     da cosmologia, da natureza com dicotomias entre o social e o 

natural. Dessa forma, uma Geografia escolar que não estava preocupada em refletir e 

proporcionar aos seus alunos a compreensão do mundo.   Assim como muitos conteúdos 

em sala de aula, era uma preocupação constante de professores e comunidade escolar 

que aluno tenha o máximo de informação possível, sem inferências criticas sobre elas. 

 

22-RESULTADO DO ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES EM 

RELAÇÃO AOS ASSUNTOS DE GEOGRAFIA FÍSICA NO TEXTO.  

No formulário distribuído aos professores de geografia, especificamente nos 

últimos quesitos foram feitas as seguintes perguntas: 

No seu entendimento os assuntos de Geografia Física foram discutidos no texto: 

a) ( ) De forma superficial – não contribuindo com o professor; 

b) ( )De forma aprofundada- dificultando o entendimento do professor e o 

repasse de informações aos alunos; 

c) ( ) Os conteúdos foram bem discutidos e apresentados de forma didática 

condizentes  aos conteúdos curriculares, propiciando o entendimento e o 

repasse de informação .  

 

Neste contexto, com base nessas perguntas, 33 pessoas assinalaram a letra 

(a), ou seja, os conteúdos foram tratados de forma superficial nos respectivos 

livros analisados, e 11 assinalaram a letra(c), ou seja, na visão desses 

educadores os conteúdos foram bem discutidos e apresentados de forma 

didática. Vale destacar que, os livros no qual recebera esta atribuição foram: 

Manual Compacto e geografia Geral- Ensino médio, Panorama geográfico 
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do Brasil, Geografia – Sociedade e cotidiano, fundamentos do espaço 6ª, 

construindo o espaço do Homem 5ª, Espaço geográfico e globalização, 

Geografia geral e Brasil globalização, Geografia Crítica, Geografia espaço 

e vivência 5ª, Geografia geral e do Brasil, construindo o espaço do homem. 

É ainda importante considerar que, alguns dos profissionais que optaram a letra 

(c) que os livros abordam mais conteúdos de geografia Humana que da Física.  

 

22.1-JUSTIFICATIVAS DAS RESPOSTAS 

(a) Irei descrever alguns aspectos justificados de quem assinalou esta letra, 

dentre elas estão: O livro apresentava volume único, sendo que a leitura era bem 

resumida; dificuldades de compreensão dos conceitos; pouco detalhado entre outros. 

(b) os conteúdos dos respectivos livros podem ser reforçados em sala de aula 

pelos professores; foram discutidos de maneira ampla, os temas de Geografia Humana 

se sobressaem nos livros muito pouco aos de Geografia Física. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 O entendimento de percepção neste estudo compreende a análise na qual os 

professores da disciplina de Geografia tiveram em avaliar e atribuir valores aos temas 

referentes a esta ciência.   

           A princípio, as análises referentes aos dois grupos de dados, no caso a quantidade 

de páginas destinadas á Geografia Física e Geografia Humana e ao tópico relevo se 

mostra importante no contexto entender como esse ensino está sendo contextualizado 

Nesse sentido, os temas de Geografia Humana ainda se fazem presentes em 

determinados momentos em maior proporção em detrimento á Geografia Física, mas 

assuntos relacionados á área da Física vem ganhado destaque ao longo dos tempos 

como fora mostrado nas figuras apresentadas.  Espera-se que esta pesquisa possibilite 

uma análise que responda a problemática da situação enfatizada neste trabalho. 

   A nova demanda social, ambiental e científica exige um repensar da Geografia 

e das suas formas de abrangência. Esta deve ser uma discussão a ser feita, pois existem 

trabalhos elaborados na ótica ambiental que dizem respeito somente à Geografia Física, 

(Nunes e Suertegaray apud Barbosa 2008). 

    Procuramos no decorrer desta verificar em qual proporção se fazem presente 

os conteúdos da Geografia Física nos livros didáticos. Assim faz parte dos desafios da 

escola abordar os conteúdos propostos de modo que estes façam sentido na vida para 

além da escola e que os atores partícipes do processo educativo possam re-significar os 

conteúdos absorvidos. 

 A Geografia deve estar preocupada com a questão da organização do espaço, 

definida de forma diferenciada, em função do tipo de apropriação que dele se faz. Para 

que tal situação seja percebida pelo aluno, é indispensável desenvolver a capacidade de 

observação e análises dos objetos geográficos: natureza e sociedade 

(CASTROGIOVANNI; GOULART, 1999) 

  Neste contexto, foram feitas as análises dos dados estipulados no questionário e 

pode-se constatar que os acontecimentos que implicaram a década de 60-70 tiveram 

reflexos nos livros didáticos em relação às abordagens dos conteúdos da Geografia 

Física. Alguns conteúdos da área da física na década de 90 se mostravam visível á 
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alunos do ensino fundamental de 5ª e 6ª série como fora exposto no decorrer deste 

trabalho. O livro didático deve oportunizar a reformulação de idéias e conceitos 

anteriormente empregados, inclusive o próprio texto. Significa a leitura do mesmo á luz 

da realidade, interpretando cada colocação, a partir do seu cotidiano, permitindo que 

professor e aluno utilizem suas vivências e experiências no sentido de contribuir no 

entendimento da Geografia como ciência transformadora, possibilitando uma utilização 

e valorização deste campo do conhecimento. 

As rápidas transformações do contexto mundial, no que se refere à globalização 

e à tecnologia,      necessitam      de um profissional que esteja preparado para assimilar 

e socializar essas mudanças, que são constantes e variadas: o professor torna-se o ator 

que assume um dos papéis principais no contexto da educação e os livros precisam estar 

descrevendo essas mudanças e trabalhando a geografia como um conjunto de processos 

atuantes no espaço geográfico inclusive as ações humanas.  

Na visão de Suertegaray (2004):  

[...] pensar o ambiente em geografia é considerar a             

relação natureza/sociedade,      uma conjunção complexa 

e conflituosa que resulta do longo processo de 

socialização da natureza pelo homem.   Processo este 

que, ao mesmo tempo em que transforma     a natureza, 

transforma, também,      a natureza humana (p.196). 

O livro virou manual, bíblia e pouco se atreve a discuti-lo e contestar seus 

conhecimentos estanques. Isso se deve em grande parte pela falta de envolvimento dos 

agentes escolares na hora de elaboração     do currículo     escolar, entendemos       

agentes aqui os professores, Gestores, alunos, pais, funcionários, enfim todos que fazem 

parte da escola. Defendemos então uma postura democrática pautada no diálogo entre 

todos da escola, se não for a partir desses pressupostos as conseqüências são 

catastróficas ao ensino como alerta (Castellar 2010). 
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O livro virou manual, bíblia e pouco se atreve a discuti-lo e contestar seus 

conhecimentos estanques. Isso se deve em grande parte pela falta de envolvimento dos 

agentes escolares na hora de elaboração     do currículo     escolar, entendemos       

agentes aqui os professores, Gestores, alunos, pais, funcionários, enfim todos que fazem 

parte da escola. Defendemos então uma postura democrática pautada no diálogo entre 

todos da escola, se não for a partir desses pressupostos as conseqüências são formal, 

oculto, o currículo de professores, alunos e escolas. 
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