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RESUMO 

 

 

Um dos materiais que fazem parte do desenvolvimento das aulas de Geografia 
no ambiente escolar é o livro didático. Muitas vezes, esse material ainda é o 
único orientador das aulas, o que acaba por restringir o conhecimento a tal 
recurso, o que leva à necessidade de que seja discutido e analisado 
seriamente por estudiosos e educadores. Assim, este trabalho tem como objeto 
de pesquisa as concepções de educação científica presentes nos textos que 
complementam os conteúdos dos livros didáticos de Geografia do oitavo e 
nono anos do Ensino Fundamental II, que são utilizados na rede municipal de 
ensino de Catu-BA no ano de 2015. A questão da pesquisa foi colocada nos 
seguintes termos: Qual a perspectiva de educação científica presente em livros 
didáticos de Geografia do oitavo e nono anos do Ensino Fundamental II que 
são utilizados na rede municipal de ensino de Catu-BA? Como processo 
metodológico, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 
utilizando-se da técnica de análise documental para elucidar a problemática 
traçada. A pesquisa discute aspectos históricos do livro didático, bem como 
reflete sobre conceitos de aprendizagens significativas e o processo da 
construção de conhecimento pelo estudante. As análises permitiram perceber 
que o livro didático analisado não se pauta por uma concepção de educação 
científica de acordo com a construção de conhecimento pelo estudante, 
vinculada à aprendizagem significativa, uma vez que no material analisado no 
livro não se observou inclinações a uma interação com os conhecimentos 
prévios dos estudantes, mas, com atividades muito mais voltadas para a 
memorização dos conteúdos. Conclui-se que o livro didático está envolvido 
com o ensino de Geografia, pois ainda é um recurso que orienta o ensino e a 
aprendizagem do estudante, entretanto, o material analisado requer um 
trabalho pedagógico com maior protagonismo por parte do professor, no 
sentido de buscar relacioná-lo ao cotidiano dos educandos, para que estes 
possam interagir com o conteúdo que está sendo desenvolvido, bem como 
poder compreender melhor a realidade em que vivem.  
 

Palavras-chave: Educação Científica. Livro Didático. Aprendizagem 
significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

One of the materials that are part of the development of Geography lessons in 

the school environment is the didatic textbook. Often this material is still the only 

adviser of the classes, which ultimately restrict knowledge to such a feature, 

which leads to the need that to be discussed and analyzed seriously by 

scholars and educators. Thus, this work has as object of research the science 

education conceptions present in the texts that complement the contents of the 

textbooks of Geography of the eighth and ninth years of elementary school II, 

which are used in municipal education system Catu-Bahia in the year 2015. The 

research question was posed in the follows terms: What the perspective of 

science education present in textbooks of Geography of the eighth and ninth 

years of elementary school II which are used municipal education system of 

Catu-Bahia? As methodological process, the work is characterized as a 

qualitative research, using itself of the analysis technique documentary to 

elucidate the problematic traced. The research discusses historical aspects of 

the didact textbook, well like reflects about concepts of meaningful learning and 

the process of construction of knowledge by students. The analysis have 

allowed realizing that the analyzed textbook not is guided by an educational 

concept scientific in accordance with the construction of knowledges by the 

student linked to meaningful learning, since in the material analyzed in the book 

not if observed inclinations the an interaction with the prior knowledge of the 

students, but with activities much more facing to memorizing of the contents. 

Keywords: Science Education. Textbook. Meaningful learning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos materiais mais utilizados em sala de aula e que ainda é 

considerado ao desenvolvimento do ensino de Geografia é o livro didático, que 

na maioria das vezes é o principal guia das aulas, limitando o conhecimento do 

estudante a tal material.  

Desde há muito tempo, diversos estudos tem se voltado sobre os livros 

didáticos em variadas dimensões, sendo bastante notórios, nos estudos 

educacionais, os que ressaltam suas implicações ideológicas (NOSELLA, 

1981; FARIA, 2008), de controle sobre o trabalho docente (APPLE, 1995), de 

discriminação social e cultural e práticas de racismo (SILVA, 2008), e da 

história e percalços na educação brasileira (FREITAG, MOTTA & COSTA, 

1993). Em que pese a importância dos temas desses estudos, na presente 

pesquisa se julga pertinente estudar os livros didáticos porque, como dito 

anteriormente, se estes ainda persistem como grande – se não a principal ou 

exclusiva – fonte de conhecimentos sistematizados que muitas crianças e 

jovens brasileiros dispõem, há que se buscar a melhor forma para que a 

aprendizagem de tais conhecimentos ocorra. 

A problemática eleita para estudo assim foi colocada: Qual a perspectiva 

de educação científica presente em livros didáticos de Geografia do oitavo e 

nono anos do Ensino Fundamental II que são utilizados na rede municipal de 

ensino de Catu-BA? 

 A contribuição do trabalho está em se propor a abordar, como pano de 

fundo de análise, a construção do conhecimento pelo estudante no processo 

de aprendizagem significativa através do livro didático, para, assim, poder 

contribuir para a construção de um conhecimento geográfico significativo e 

crítico para a vida dos educandos. 

 A Geografia “tem procurado pensar seu papel nessa sociedade em 

mudança, indicando novos conteúdos, reafirmando outros, reatualizando 

alguns outros...” (CAVALCANTI, 2002, p.11).  Assim, as habilidades a serem 

desenvolvidas nos alunos da educação básica, por meio do conhecimento 

geográfico, devem promover uma reflexão crítica da sociedade na qual eles 
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estão inseridos, buscando entender como este é (re)organizado 

frequentemente. 

 Em levantamento de literatura sobre análises de livros didáticos, 

encontrou-se grande número de publicações, a exemplo de Galvão (2005), e 

Albuquerque (2007), que tiveram como objetivo relatar problemáticas dos 

conteúdos nos livros didáticos de outras disciplinas. No entanto, não foi 

encontrado nenhum estudo em que se discutem perspectivas da Educação 

Científica em livros didáticos de Geografia, o que ratifica a importância do 

estudo aqui pretendido. 

 Tendo como materialidade a rede municipal de ensino de Catu-BA, a 

coleção do livro didático utilizado nas escolas municipais no ano de 2015 foi a 

Expedição Geográfica, segundo informação obtida em consulta à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC) deste município. Assim, teve-se 

como Objetivo Geral: 

 Analisar as concepções de Educação Científica nos textos que 

complementam os conteúdos dos livros didáticos da coleção Expedições 

Geográficas, do oitavo e nono anos do ensino fundamental II, utilizada na Rede 

Municipal de Catu-BA. 

 E como Objetivos Específicos: 

 Considerar as proposições da literatura educacional contemporânea 

quanto à educação geográfica; 

 Identificar possíveis proposições quanto à aprendizagem significativa e 

educação científica na educação básica nos livros didáticos de 

Geografia do oitavo e nono anos do Ensino Fundamental II; 

 Discutir as proposições de processos de aprendizagem significativa 

presentes em livros didáticos. 

A monografia, que se conhece a seguir, está organizada em seis partes.  

No item 2. Fundamentação teórica, inicialmente será abordado o 

conceito histórico do livro didático no Brasil, em seguida serão debatidas as 

categorias que fundamentam a pesquisa, a saber, a aprendizagem significativa, 

baseada principalmente em Ausubel (2003) e a construção do conhecimento 

pelo estudante nesse processo de aprendizagem significativa.  

A seção 3. Metodologia é dedicada para a descrição do caminho da 

pesquisa, na qual se indica a opção pelo tipo da pesquisa - qualitativa - bem 
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como apresenta os passos para a seleção da base de dados e análise dos 

livros didáticos. 

 A seção 4. Análise de dados, consiste em apresentar o material 

estudado na pesquisa, considerando a organização dos conteúdos da coleção, 

a abordagem dos conteúdos, os recursos visuais presentes nos textos, bem 

como as questões/exercícios propostos e o processo de avaliação de 

aprendizagem. 

Frente a esses aspectos, este trabalho vem apresentar um modo, dentre 

outros possíveis, para que os professores da Educação Básica possam 

analisar o livro didático que vai ser trabalhado durante os anos letivos 

seguintes, com a pretensão de contribuir com o debate sobre a implementação 

da educação científica na educação básica no município de Catu-BA. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 A compreensão do tema deste trabalho conduziu a se aprofundar 

algumas categorias teóricas que serão importantes para a análise do livro 

didático da coleção Expedições Geográficas, de Adas e Adas (2011).  

No primeiro instante foi discutido o conceito histórico do livro didático no 

Brasil, bem como uma breve menção de como ocorreram as suas primeiras 

produções no Brasil. Ainda nesta seção são discutidos os conceitos de 

aprendizagem significativa empregando conceitos de Ramos, Porto & Goulart 

(2009).  

Quanto aos autores principais para discutir esse conceito, busca-se 

referência em Ausubel (2003) e Moreira (2000), que caracterizam a 

aprendizagem em dois tipos: a aprendizagem mecânica, armazenada de forma 

arbitrária na mente do estudante e a aprendizagem por descoberta, na qual, 

como o próprio nome já diz, o conteúdo deve ser descoberto pelo aprendiz, 

mas essa descoberta só será expressiva se houver estabelecido ligação entre 

o conteúdo descoberto e os conceitos já existentes. Os trabalhos desses 

autores mostram que essa teoria vem exercendo grande influência na 

educação e no processo de aprendizagem dos estudantes. Utilizando os 

conceitos de Ausubel (2003), é percebido que é a partir da aprendizagem 

significativa que se facilitará a construção do conhecimento pelo estudante. 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS LIVROS DIDÁTICOS  

 

 

O livro didático surgiu como uma apropriação pedagógica para facilitar a 

alfabetização. Isso ocorre pelo fato do livro didático desde a sua origem 

transmitir informações de épocas distintas e com diversas ideologias, já que o 

saber científico de cada época reflete e influencia os estudantes. Como afirma 

Galti Júnior (2004), o surgimento do livro didático não é recente:  
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[...] está na cultura escolar mesmo antes da invenção da imprensa no 
final do século XV. Na época em que os livros eram raros, os próprios 
estudantes universitários europeus produziam seus cadernos de 
texto. Com o surgimento da imprensa, os livros tornaram-se os 
primeiros produtos feitos em série e ao longo do tempo a concepção 
do livro como “fiel depositário das verdades científicas universais” foi 
se solidificando, realizando uma espécie de transmissão do 
conhecimento científico para as salas de aula. (p. 36) 

 

Assim, é percebido que o livro didático vem transmitindo diferentes 

aspectos de acordo com cada época e com diferentes papeis ideológicos.  

Mesmo com todo o avanço tecnológico da atualidade, o livro didático 

permanece como o material de fonte de informações mais utilizado na sala de 

aula, especialmente nas escolas públicas do Nordeste brasileiro.  

Na disciplina de Geografia o livro didático esteve presente em quase 

todo seu desenvolvimento escolar. Segundo Bittencourt (2001), sua origem 

está ligada à reprodução de classes do conhecimento, atribuída pelo poder 

estabelecido pelo Estado. De acordo com o referido autor, faz-se necessário 

analisar as abordagens presentes nos livros didáticos, perante o conhecimento 

científico: 

 

Ele é portador de textos que auxiliam, ou podem auxiliar, o domínio 
da leitura escrita em todos os níveis de escolarização, serve para 
ampliar informações, veiculando e divulgando, com uma linguagem 
mais acessível, o saber científico. Possibilita, igualmente, a 
articulação em suas páginas de outras linguagens além da escrita, 
que podem fornecer ao estudante uma maior autonomia frente ao 
conhecimento. Por seu intermédio, o conteúdo programático da 
disciplina torna-se explícito e, dessa forma, tem condições de auxiliar 
a aquisição de conceitos básicos do saber acumulado pelos métodos 
e pelo rigor científico (BITTENCOURT, 2001, p. 73). 

 

Sendo assim, para que o conhecimento científico possa ser conduzido 

em sala de aula através do livro didático, este inicialmente necessita possuir 

uma linguagem compreensível, principalmente pelos leitores jovens.  

É verificado que nos últimos anos tem havido um esforço maior em 

aproximar os estudantes para o conhecimento da Educação Científica. 

Segundo Cachapuz et al (2005), a educação científica converteu-se em fator 

essencial para o desenvolvimento dos povos, mesmo em curto prazo, além de 

o ensino científico deixar as aulas mais estimulantes e reflexivas, contribuindo 

para maiores possibilidades de uma aprendizagem crítica por parte dos 

educandos. 
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Demo (2010) afirma que a educação científica é necessária e deve ser 

avaliada como dinâmica intrínseca do processo formativo do estudante, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento da sua autonomia intelectual. 

Sabendo que o livro didático permanece como um importante 

instrumento de trabalho, os conteúdos são programados pelas propostas 

curriculares e repassados aos professores. Assim, é pertinente que o professor 

da educação básica possa, em sua prática pedagógica, analisar esses 

recursos no que se refere à Educação Científica, para enriquecimento de suas 

intervenções didáticas em sala de aula. 

 

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

Aprendizagem significativa é um tema complexo e que tem recebido 

diversas ressignificações, o que coloca a necessidade de se trazer uma 

discussão sobre o assunto. A pretensão é apanhar informações que auxiliem a 

compreender a aprendizagem significativa em livros didáticos que são 

utilizados no cotidiano escolar. 

A aprendizagem de conteúdos abordados em livros didáticos demanda 

intervenções que os aproximem do conhecimento científico, de modo a levar os 

estudantes a pensar e formular suas próprias respostas e até a colocar novas 

questões. (RAMOS, PORTO & GOULART, 2009). Para que tais ações possam 

acontecer é necessária uma nova estratégia de ensino, que leve o estudante a 

refletir criticamente, assim, seria pertinente a aplicação da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

Para Ausubel (2003) a aprendizagem significativa é o processo 

humano para adquirir e armazenar grande quantidade de ideias e informações, 

podendo ser entendida como um processo que envolve contínuas definições 

por meio do novo conhecimento com o conhecimento anterior. O contrário da 

aprendizagem significativa, de acordo com o referido autor, seria a 

aprendizagem mecânica, que ocorre por meio de pouca ou nenhuma interação 

do conhecimento anterior com o novo conhecimento: 
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O fator mais importante de que depende a aprendizagem de um 
aluno é aquilo que ele já sabe, ou seja, aquilo que está incorporado 
na sua estrutura cognitiva. Para Ausubel, a aprendizagem 
significativa, como incorporação substantiva, não meramente 
memorística, são dois contínuos, o contínuo aprendizagem mecânica 
- aprendizagem significativa e o contínuo aprendizagem por recepção 
- aprendizagem por descoberta (MOREIRA, et al, 1982, p.4). 

 

Vale ressaltar que tanto a aprendizagem mecânica, quanto a 

aprendizagem por descoberta, dentro de um método dinâmico, cooperam para 

que o educando aprenda significativamente.  

As ideias de Ausubel (2003) também se baseiam em uma reflexão sobre 

a aprendizagem escolar e o ensino. Assim, para haver a aprendizagem 

significativa são necessárias duas condições: 1 - o material de aprendizagem 

necessita ser potencialmente significativo (livros, aulas, aplicativos, etc.), 

possuir um significado coerente e adequado a cada nível escolar; e 2 – deve 

haver disposição para aprender, o estudante deve mostrar um conhecimento 

prévio para incluir, de forma substantiva e não arbitrária, o material à estrutura 

cognitiva. Para que o estudante apresente vontade de aprender, o professor 

precisa ser também um motivador e despertar o interesse do educando para 

aprender.  

Para poder desenvolver as condições para a aprendizagem significativa, 

o professor precisa planejar suas aulas de modo que seu planejamento tenha 

significado para o estudante, como também, apresentar conexão com 

conteúdos já apreendidos por eles. Se o estudante compreende a importância 

do conteúdo, há uma grande chance dele apresentar uma motivação para 

aprender, caso isso não aconteça, o planejamento precisa ser reconsiderado, 

com atividades de motivação que despertem a curiosidade. Dessa forma, para 

motivar o educando, o material didático que lhe é disponibilizado precisa 

apresentar um significado para poder desenvolver a aprendizagem. 

 

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PELO ESTUDANTE NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
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Atualmente, o que vem se discutindo sobre o ensino de Geografia está 

relacionado à necessidade de conceber o estudante não somente como 

receptor de conteúdo, mas, como ponto de partida no ensino para um processo 

de construção do conhecimento. Por isso, é importante considerar os 

conhecimentos prévios que o educando traz consigo para a sala de aula. 

O conhecimento prévio facilita a aprendizagem significativa através da 

construção do conhecimento pelo estudante. O conhecimento prévio abordado 

por Ausubel (2003) configura um conjunto de conhecimentos que conformam a 

estrutura cognitiva do estudante que aprende.  

Quando Ausubel menciona o conhecimento prévio, ele tem como 

horizonte o processo de construção do conhecimento pelo aluno no espaço 

escolar. Por esse motivo, é importante analisar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, para que, assim, funcionem como integrantes de novos 

conteúdos/conceitos desenvolvidos na escola. Dessa forma, a estrutura 

cognitiva sofrerá modificações, por influenciar a experiência de aprender 

significativamente (AUSUBEL, 2003). 

O conhecimento prévio do estudante com seu significado bem fundado 

exerce uma função de incluir algo maior nos conteúdos desenvolvidos: 

 

Estes compreendem-se e interpretam-se em termos de 
compreensões e paradigmas existentes, proporcionados por ideias 
análogas, familiares, anteriormente apreendidas e já estabelecidas na 
estrutura cognitiva. Por isso, para que ocorra a aprendizagem das 
novas ideias desconhecidas, estas devem ser adequadamente 
discrimináveis das ideias familiares estabelecidas; de outro modo, os 
novos significados seriam permeados por ambiguidades, ideias 
erradas e confusões até deixarem de existir parcial ou 
completamente, por direito (AUSUBEL, 2003, p. 169). 

 

 Os primeiros significados, se bem situados no arcabouço do 

conhecimento do individuo, estabelecem um papel importante em relação aos 

conteúdos apresentados.  

 Os conhecimentos prévios de origem escolar podem apresentar carência 

por parte da assimilação do estudante, ou essa carência também pode estar 

relacionada ao modo de como foi induzido o conteúdo pelo professor. Para 

Ausubel (2003) a ausência de ideias âncoras, na estrutura do conhecimento 

adquirido pelo educando, estabelece obstáculos para a nova aprendizagem: 
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Uma vez que os materiais apreendidos por memorização não 
interagem com a estrutura cognitiva de uma forma substantiva (não 
arbitrária, não-literal), apreendem-se e retêm-se numa base 
puramente associativa; além disso, a retenção dos mesmos é 
influenciada, essencialmente, pelos efeitos interferentes de materiais 
memorizados semelhantes ou conflituosos, apreendidos 
imediatamente antes ou depois da tarefa de aprendizagem 
(AUSUBEL, 2003, p. 128). 
 

 O processo de aprendizagem vem sendo chamado à atenção por 

Ausubel, o conhecimento prévio é diferente do conhecimento estudado, o que 

não implica apenas em analisar o conteúdo, mas também, as relações que os 

estudantes formam entre seus conhecimentos com o novo conteúdo aprendido.  

 A fundamentação teórica da aprendizagem significativa de Ausubel é 

muito utilizada quando se fala da construção de conhecimento, principalmente 

a que se baseia no conhecimento prévio do estudante. Dessa forma, essa 

seção também pretende fornecer informações para argumentar nas seções 

seguintes que o conceito de aprendizagem significativa é compatível com 

outras abordagens construtivistas. 

 A seguir, será apresentado o percurso metodológico da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A abordagem metodológica utilizada na pesquisa foi do tipo qualitativa, 

utilizando-se da técnica de análise documental. Na concepção de Duarte 

(2013) a abordagem qualitativa “é traduzida por aquilo que não pode ser 

mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis” (p.123). 

Já na perspectiva de Moreira (2005), a análise documental consiste em 

identificar e averiguar os documentos com uma determinada intenção, nesse 

caso, o uso de um dado permitirá a análise das informações contidas nos 

documentos. 

Como já dito anteriormente, a base de dados da pesquisa foi composta 

pelos livros didáticos de Geografia do oitavo e nono anos do Ensino 

Fundamental II que foram utilizados nas escolas da rede municipal de Catu-BA 

no ano de 2015. Para obter esta informação, foi feita uma consulta à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC) deste município. Após o 

levantamento do título da coleção, intitulada Expedição Geográfica (ADAS e 

ADAS, 2011) e obtenção de exemplares, foi feita uma análise geral dos livros. 

Foi necessário fazer alguns recortes no objeto de estudo, no caso, os 

conteúdos do livro, para uma análise que permitisse uma maior aproximação 

com o tema e elucidação da problemática.  

O primeiro recorte voltou-se para as análises das seções especiais, 

presentes nos livros, chamadas Estações, que são materiais complementares 

abordados nos chamados Percursos (os capítulos do livro). 

As Estações apresentam textos de revistas, jornais, livros e sites, que 

desenvolvem temas transversais e complementam o conteúdo do Percurso. 

Estão divididas em quatro tipos: Estação Socioambiental, Estação Cidadania, 

Estação História e Estação Ciência. Os exercícios propostos nas Estações têm 

como finalidade promover uma reflexão e estimular um debate científico. Por 

isso, será feita uma análise dessas Estações nos livros didáticos de Geografia 

da coleção “Expedição Geográfica” (ADAS, 2011), do oitavo e nono anos do 

Ensino Fundamental II, por acreditar-se que nestas seções podem ser 

encontrados mais elementos para a problemática posta na pesquisa.  
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 As Estações (seções especiais) ocorrem ao longo de toda a Expedição 

(o percurso do livro), apresentam textos de terceiros e oportunizam ao aluno o 

contato com estilos argumentativos, vocabulário e linguagens diferentes do 

texto principal. Além disso, complementam os conteúdos dos Percursos 

(capítulos) e buscam proporcionar maior visibilidade e motivação para o 

desenvolvimento da abordagem interdisciplinar (como nas Estações História e 

Ciências) e o trabalho com os temas transversais (como nas Estações 

Cidadania e Socioambiental).  

Foram eleitos como critérios para analisar essas seções dos livros 

didáticos: 

 Conteúdos: se estimulam o aluno a interagir com seus conhecimentos 

anteriores e com o conhecimento científico. 

 Recursos de imagens, gráficos e tabelas: se há simplicidade, clareza e 

veracidade dos gráficos e tabelas para a aprendizagem significativa.  

 Atividades/Exercícios: se podem colaborar para aproximar o 

conhecimento científico com o ensino de Geografia. Neste critério foram 

analisadas a problematização, a vinculação com a realidade do 

estudante, se há possibilidades de desenvolvimento de conhecimento 

através das diversas atividades, se há incentivo à pesquisa, com 

exposição de fontes para consulta, visto que, no ensino de Geografia, a 

pesquisa é importante para que os estudantes produzam conhecimento. 

Considerando a importância de uma análise mais detalhada para estudo 

das percepções da educação científica presentes nos livros didáticos da 

coleção Expedições Geográficas, será apresentada, a seguir, uma análise mais 

aprofundada desses livros que auxiliam nos trabalhos em sala de aula.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

  

O livro didático vem se destacando como apoio permanente e essencial 

de trabalho no dia a dia do professor. Diante dos avanços tecnológicos, o livro 

vem procurando adaptar-se para uma melhor aprendizagem, sem diminuir sua 

importância. 

O livro didático de Geografia, segundo a proposta do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2007):  

 

Não deve se constituir no único material de ensino em sala de aula, 
mas pode ser uma referência nos processos de ensino e 
aprendizagem que estimule a curiosidade e o interesse para a 
discussão, a análise e a crítica dos conhecimentos geográficos (p. 
09).  
 

Há que se considerar que os conteúdos dos livros didáticos muitas 

vezes são limitados e necessitam de materiais que complementem o assunto, o 

que afirma a importância de uma sólida formação docente, que permita 

inclusive se colocar uma crítica adequada e bem fundamentada sobre esses 

materiais e as abordagens que eles propõem.  

O livro didático utilizado na rede municipal de Catu-BA no ano de 2015, 

da coleção Expedição Geográfica (ADAS & ADAS, 2011) – ver imagem 1 - , 

organiza os conteúdos em oito unidades. A abertura de cada Unidade 

apresenta o que será tratado nos quatros Percursos (os capítulos) seguintes.  

 

Imagem 1 – Capas do livro didático Expedições Geográficas (Brasil, 2011) 

 
Fonte: ADAS e ADAS (2011) 
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Ainda na abertura das unidades há uma minisseção que sonda os 

conhecimentos prévios dos estudantes e estimula o interesse nas temáticas 

abordadas ao longo da Unidade. O conhecimento prévio é conceituado por 

Ausubel (2003): 

 
É aquele caracterizado como declarativo, mas pressupõe um 
conjunto de outros conhecimentos procedimentais, afetivos e 
contextuais, que igualmente configuram a estrutura cognitiva prévia 
do aluno que aprende. (p.85) 

 

Quando Ausubel menciona o conhecimento prévio pelo educando, tem 

como embasamento o processo de aprendizagem escolar, uma vez que 

constitui condição básica para organização de ensino sob o ideário 

construtivista e é elemento importante no processo de construção de conceitos 

científicos. Segundo Ausubel (1980): 

 

Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único 
princípio, diria isto: o fator singular que mais influencia a 
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e 
ensine-o de acordo. (p.137).  

 

Assim, cabe ao professor, na sua prática pedagógica, distinguir 

conceitos e fundamentar parâmetros para estabelecer e alcançar os objetivos 

que se almeja para o ensino-aprendizagem escolar.  

Ademais, os livros didáticos analisados apresentam percursos que 

trazem textos que possibilitam a reflexão sobre problemas ligados à realidade, 

com conteúdos organizados de forma clara, em títulos e subtítulos, que visam 

facilitar a compreensão do tema da unidade. As informações são apresentadas 

por meio de diferentes linguagens, mesclando textos, mapas, gráficos, tabelas, 

ilustrações e fotos. As atividades direcionam a observação e a interpretação 

desses elementos.  

Ao longo dos Percursos há, nas seções laterais, sugestões de livros, 

vídeos e sites que ajudam a aprofundar o estudo e um glossário, que apresenta 

o significado de termos pouco comuns ou possivelmente desconhecidos pelos 

estudantes. No fechamento dos Percursos, as atividades sempre aparecem em 

páginas duplas, visando releitura e revisão dos conteúdos, a ampliação dos 

conhecimentos adquiridos, a interpretação de mapas, gráficos, tabelas, textos, 

de modo a estimular a reflexão a respeito do que foi estudado.  
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Como parte dos Percursos há as Estações (Ver imagem 2), com textos 

complementares que abordam temas sociais e ambientais e buscam 

desenvolver a compreensão das relações entre espaço geográfico, sociedade 

e meio ambiente.  

 

Imagem 2 – Estações: Textos que complementam o conteúdo dos 
Percursos (Brasil, 2011) 

 

 Fonte: ADAS e ADAS (2011) 
 

As Estações também tratam de aspectos históricos de um determinado 

tema para enriquecer o estudo. O texto, com as atividades, busca reforçar as 

relações entre espaço geográfico e tempo histórico e, por meio desses, o 

estudante pode refletir sobre o papel da ciência, da tecnologia e da inovação 

para o desenvolvimento da sociedade. 

Vistas em particular, cada tipo de Estação também possui 

especificidades quanto às atividades propostas, como indicado a seguir:  

 As atividades da Estação História tratam dos aspectos históricos de um 

determinado tema para enriquecer seu estudo, com textos e atividades 

que buscam reforçar as relações entre espaço geográfico e tempo 

histórico, oportunizando diálogos ou relações entre a Geografia e a 

História. 
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 As atividades da Estação Ciências buscam levar o aluno a refletir sobre 

o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento 

das sociedades e, em muitas ocorrências, permitem diálogos entre 

Geografia e Ciências Naturais. 

 As atividades da Estação Cidadania propõem a leitura e interpretação de 

textos que, junto com as atividades, possibilitam levar o aluno a 

conhecer, refletir e assumir posições diante de problemas, discutindo 

medidas e soluções. 

 As atividades da Estação Socioambiental abordam temas sociais e 

ambientais com o propósito de desenvolver a compreensão das relações 

entre sociedade, espaço geográfico e meio ambiente.  

Os livros didáticos analisados são compostos, portanto, de uma 

sequência de seções e subseções, organizada em 8 unidades, 32 Percursos, 

em cada livro e 12 estações no livro do oitavo ano e 16 estações no livro do 

nono ano, estas, que serão analisadas a seguir. 

 

 

4.1 VISÃO GERAL SOBRE A BASE DE DADOS 

 

 

 Para início de análise, optou-se por investigar os conteúdos das 

chamadas Estações (textos que complementam os conteúdos), 

separadamente, conforme disposto no Quadro 1, a seguir, levando em 

consideração as definições gerais de todas as Estações. 

 

Quadro 1. Análise Geral das Estações Cidadania, Ciências, História e 

Socioambiental 

Estações  Análises  

Cidadania 
 
 

 Os textos apresentam relações com os conteúdos; 

 Os textos, por serem distantes da realidade dos 
estudantes, podem trazer uma complexidade na sua 
compreensão, por isso requerem a mediação de um 
professor;  

 As imagens apresentadas nos textos são de boa 
qualidade gráfica; 

 Há interdisciplinaridade nos textos, uma vez que 

Ciências 
 
 

História 
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Socioambiental 
 
 

vinculam suas contribuições, por exemplo, com a 
História e a Ciência, proporcionando um trabalho que 
provoca interesse e curiosidade sobre o tema 
abordado; 

 Há inter-relação com as questões econômicas, 
políticas, sociais e culturais; 

 Os textos não são por si só, suficientes para 
desenvolver a prática do trabalho docente, uma vez 
que a prática pedagógica do professor deve ser 
capaz de preparar e orientar as trocas de 
conhecimentos entre os estudantes e o conhecimento 
científico, a fim de que compartilhem seus próprios 
conhecimentos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

Ao analisar os textos complementares de todas as Estações dos 

Percursos (capítulos) do livro didático, foi possível verificar que esses recursos 

estão em correspondência com os conteúdos abordados no livro. Porém, os 

textos complementares dos livros didáticos do oitavo e nono anos possuem 

uma complexidade e um distanciamento da realidade do estudante. Faria 

(2008) assinala a importância de o professor conhecer e analisar os conteúdos 

dos livros didáticos para que possam ser utilizados em seu dia a dia e adaptar 

tais conteúdos à vida quotidiana dos seus estudantes. 

Foi possível verificar pontos deficientes em relação aos textos 

complementares do livro didático Expedições Geográficas, mas, apesar de ser 

uma única coleção analisada, sabe-se que pode ser difícil encontrar coleções 

didáticas que contemplem todos os requisitos.  

 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA COLEÇÃO 

 

 

Os quadros a seguir apresentam uma caracterização geral sobre os 

conteúdos desenvolvidos nos Percursos (capítulos) e as Estações (textos 

complementares) dos livros do oitavo e nono anos da coleção Expedições 

Geográficas, de Adas e Adas (2011).  
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Quadro 2. Conteúdos dos Percursos e das Estações da Coleção 

Expedições Geográficas do Oitavo Ano do Ensino Fundamental 

Volume Percursos Estações 

 
 
 
 
 

8º ano 

1. Espaço mundial: 
diversidade e 
regionalização 

Socioambiental - Da magia à 
Destruição; 
História - Segunda divisão da ONU. 

2. Mundo global: origens e 
desafios 

Cidadania - Mergulhe nessa: dicas de 
uso da água; 
Ciências – Breve histórico da energia 
eólica no mundo. 

3. América: natureza e 
herança colonial 

História – Os Andes e as civilizações 
pré-colombianas. 

4. América: países 
desenvolvidos 

Ciências – Tecnologia e agricultura; 
Cidadania – As indústrias maquiadoras  
Socioambiental – Terra Devastada. 

5. América: países 
emergentes 

História – A televisão brasileira. 

6. América: economias de 
base mineral 

Socioambiental – Equador ameaça 
abandonar preservação na Amazônia e 
pede ajuda. 

7. América: economias de 
base agropecuária 

 Não contém a seção Estações. 

8. América: projetos de 
integração 

História – Pindorama não é Pandora; 
Socioambiental – Cidades de 
Tabatinga e Letícia: uso da água 
subterrânea. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.  
 

Como se pode ver, para o 8° ano tem-se oito Expedições e doze 

estações, as quais propõem o estudo das regionalizações do espaço mundial, 

introduzem ao estudo da globalização e analisam os conjuntos regionais da 

América com base em critérios socioeconômicos.  

 

Quadro 3. Conteúdos dos Percursos e das Estações da coleção 

Expedições Geográficas do Nono Ano do Ensino Fundamental 

Volume Percursos Estações 

 
 
 

9º ano 

1. Mundo global: 
geopolítica e organizações 
internacionais 

História – Muro divide Berlim. 

2. Mundo: população e 
desafios globais 

Socioambiental – Alguns casos de 
“refugiados ambientais”; 
Cidadania – A religião, identidade 
cultural dos povos; 
Ciências – A terceira onda. 

3. Europa: diversidade e 
integração 

Ciências – Túnel Mont Blanc; 
Cidadania – Cidadania europeia. 
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4. CEI e Europa Oriental História – Países da cortina de ferro 
levarão mais de 10 anos para alcançar 
padrões da EU. 

5. As grandes economias 
da Ásia 

Ciências – Ponte Akashi – Kaikyo; 
Socioambiental – Dongtan, modelo 
chinês para as ecocidades. 

6. Oriente Médio Ciências – Oriente Médio: de 
Gondwana aos conflitos pelos subsolos; 
História - Cudistão: a saga de uma 
nação sem Estado; 
Cidadania – Um vilarejo de dois países. 

7. África: heranças, 
conflitos e diversidades 

História – África do Sul; 
Cidadania – Revoltas no mundo árabe.  

8. Oceania e regiões 
polares 

Socioambiental – O mistério azul; 
Ciências – Novo estudo prevê fim das 
geleiras de verão no Ártico em 2016. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

 Já no nono ano, o livro apresenta oito expedições e dezesseis estações, 

as quais desenvolvem temas importantes da geopolítica mundial, aprofundam o 

estudo da globalização e complementam o estudo dos conjuntos regionais do 

mundo. 

Reiterando que uma das propostas dessa análise de dados é averiguar 

as percepções da educação científica presente no livro didático da coleção 

Expedições Geográficas, optou-se, na sequência a seguir, por aprofundar as 

análises  dos textos que complementam os Percursos.  

 

 

4.3 ANÁLISE DOS TEXTOS COMPLEMENTARES SEGUNDO CATEGORIAS 

E CRITÉRIOS 

 

 

Com a apresentação dos volumes do oitavo e nono anos, bem com as 

Estações, passa-se a analisar os textos complementares do livro didático. Para 

isso, foram utilizadas como categorias de análise as abordagens didático-

pedagógicas, metodológicas e visuais das Estações. Tanto as categorias 

quanto os critérios podem ser verificados no Quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4. Categorias e Critérios de Análise Das Estações - Textos que 

Complementam os Percursos dos Livros Didáticos 

Categorias de 
análise 

Critérios Análises 

Conteúdos 
acerca das 
Estações – 
abordagem 
metodológica 

1. Clareza dos textos   Coerente e específico; 

 Organização e linguagem 
conceitual; 

 Distante do conhecimento 
cientifico. 

2. Adaptação dos 
textos para facilitar a 
sua compreensão por 
parte dos estudantes  

 Textos adaptados; 

 Legibilidades e adequados 
aos níveis de ensino. 

3. Consideração dos 
conhecimentos prévios 
pelos estudantes 

 Os textos das Estações não 
consideram os 
conhecimentos prévios dos 
estudantes 

4. Interdisciplinaridade   Presença interdisciplinar. 

5. Textos 
apresentados de forma 
adequada aos 
percursos (capítulos). 

 Os textos condizem com o 
que vem sendo abordados 
nos percursos. 

6. Atualidade científica   Os textos são 
contemporâneos. 

7. Indicação de mais 
textos 
complementares 

Ausência de indicações de leituras 
complementares. 

Recursos visuais  8. Apresentação de 
imagens  

 Vinculação das imagens 
com o conteúdo; 

 Qualidade gráfica; 

 Maioria com ausência de 
legenda; 

 Nem todas são de fácil 
interpretação,  

 Maioria com ausência da 
fonte; 

 Imagens soltas sem 
conexão com os textos. 
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Atividades – 
abordagem 
pedagógica  

9. Exercícios de 
verificação da 
aprendizagem  

 Não problematizam o tema, 
ou seja, as respostas são 
facilmente encontradas no 
texto; 

 O conhecimento não é 
sistematizado através dos 
exercícios. 

11. Estímulo à 
pesquisa  

 Não incentiva a pesquisa; 

 Não estimula a 
investigação. 

12. Atividades práticas  Não impulsiona a atividade 
prática; 

Avaliação do 
processo de 
Aprendizagem 

13. Auxílio de recursos 
e ferramentas 
avaliativas diversas 

Não há proposição de recursos 
avaliativos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

 Para uma melhor compreensão dos dados apresentados, serão 

discutidos cada um dos aspectos apontados no quadro acima, das definições 

das categorias e critérios de análise dos textos complementares dos livros do 

oitavo e nono anos da coleção pesquisada (ADAS E ADAS, 2011).  

  

 

 4.3.1 Abordagens metodológicas: análises dos conteúdos  

 

 

Nas abordagens dos conteúdos de todas as Estações - História, 

Socioambiental, Cidadania e Ciências, observa-se que os textos 

complementares possuem clareza na linguagem dos conceitos, o que se torna 

adequado para a compreensão do estudante, entretanto, não interagem o 

conhecimento científico com o conhecimento prévio do educando.  

Uma comprovação do que foi dito acima está na Estação Ciências, no 

texto intitulado Breve histórico da energia eólica no mundo, de Martins, 

Guarnieri E Pereira (2012, apud ADAS E ADAS, 2011 p.73), no qual os autores 

fazem um breve histórico da energia eólica no mundo. É um texto extraído de 

site que traz a importância dos estudos realizados para converter a energia 

cinética dos ventos em eletricidade há mais de 150 anos e analisa que, nos 

dias de hoje, a energia eólica vem tendo destaque na produção de energia. 
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Apesar de ter sido adaptado, possivelmente para uma melhor 

compreensão do conteúdo pelos educandos, o texto apresentou explicações 

superficiais, uma vez que não menciona que foi através do desenvolvimento de 

várias pesquisas científicas que nos dias de hoje foram implantadas diversas 

formas de se obter a energia eólica de forma sustentável, limpa e econômica, a 

qual deverá contribuir decisivamente para o desenvolvimento sustentável do 

país.  

Dessa forma, é percebido que os aspectos que deveriam colaborar com 

o desenvolvimento cognitivo do estudante acabam por transmitir conhecimento 

limitado. O conhecimento científico não é acabado. Apesar de em alguns 

momentos aparecer como verdade absoluta, o conhecimento científico está em 

constante transformação e evolução.  

Com certeza, é importantíssimo e significativo o apoio do professor em 

contribuir com essas análises científicas e da ciência geográfica, 

contextualizando-as à realidade do educando. Dessa forma, ao que se trata da 

construção de conhecimentos pelos estudantes Cavalcanti (1998) discute que: 

 
[...] o ensino [de geografia] visa à aprendizagem ativa dos alunos, 
atribuindo-se grande importância a saberes, experiências, 
significados que os alunos já trazem para a sala de aula incluindo, 
obviamente, os conceitos cotidianos. Para além dessa primeira 
consideração, o processo de ensino busca o desenvolvimento, por 
parte dos alunos, de determinadas capacidades cognitivas e 
operativas, através da formação de conceitos sobre a matéria 
estudada. Para tanto, requer-se o domínio de conceitos específicos 
dessa matéria e de sua linguagem própria. (p.88) 

 

É necessário pensar que cada ser humano constroi seu conhecimento a 

seu modo e a seu ritmo. Os conhecimentos geográficos, atrelados com o saber 

cotidiano, trazido pelo estudante, auxiliam na aprendizagem do conhecimento 

científico, como exemplifica Cavalcanti (1998): 

 
[...] formar uma consciência espacial é mais do que conhecer e 
localizar, é analisar, é sentir, é compreender a espacialidade das 
práticas sociais para poder intervir nelas a partir de convicções, 
elevando a prática cotidiana, acima das ações particulares... É 
preciso, portanto, formar uma consciência espacial para a prática da 
cidadania, o que significa de fato compreender a geografia das 
coisas, para poder manipulá-las melhor no cotidiano, quanto 
conhecer a dinâmica espacial das práticas cotidianas “inocentes”, 
para dar um sentido mais genérico (mais crítico, mais profundo) a 
elas (p. 128). 
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 Dessa forma, o educando necessita conseguir fazer uma leitura crítica 

do local onde vive, para que, assim, ele se sinta pertencente a esse espaço, 

bem como possa modificar a realidade a partir de seus atos. Para que tais 

processos ocorram se faz pertinente considerar o estudante como sujeito de 

seu processo de aprendizagem, bem como tornar o conhecimento científico 

acessível para os discentes desde o ensino básico. 

 Nesse sentido, no processo fundamental para construção de 

conhecimento científico, entende-se que a maneira mais adequada para que o 

educando entenda a realidade em que vive é a escola realizar uma prática 

pedagógica na qual os conhecimentos trazidos pelos educandos não sejam 

ignorados em favor do conhecimento científico. 

.  

 

 4.3.2 Análise dos recursos visuais 

 

 

 Os chamados recursos visuais comportam as imagens, tabelas, mapas e 

gráficos do livro didático. Esta abordagem também abrange a conexão das 

imagens com o texto e a qualidade gráfica.  

 Os textos complementares apresentados nos livros didáticos analisados 

são ricos em recursos visuais e contribuem para a aprendizagem, porém, há 

imagens e, sobretud 

o, mapas, que necessitam de legenda, mas nem todos recorrem à legenda 

para auxiliar a compreensão. Vale destacar também que nenhuma imagem é 

mencionada nos textos analisados e tampouco são utilizadas discussões nos 

exercícios propostos, o que torna as figuras isoladas do conteúdo abordado. 

 Dessa forma, apesar do livro ser rico em recursos visuais que poderiam 

contribuir na aprendizagem, há alguns problemas, como os mencionados 

acima, que podem dificultar a compreensão do conhecimento científico e quiçá 

a aprendizagem como um todo. 

 Faz-se necessário analisar os recursos visuais dos livros didáticos, 

principalmente se as obras exploram adequadamente estas imagens e se elas 

estão adequadas para serem exploradas na sala de aula, mas o que foi 

verificado nos textos complementares da coleção Expedições Geográficas, de 
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Adam e Adam (2011), é que as imagens são desconexas com a ideia central 

do texto, tanto quanto à compreensão dos conceitos geográficos, quanto às 

representações e conhecimentos científicos.  

 Apesar dos problemas apresentados nas imagens dos livros didáticos, 

não se pode ignorar e rejeitar tais recursos, pois os autores e editoras tem 

mostrado certas preocupações com a qualidade, especialmente a qualidade 

gráfica, das imagens de suas obras. 

 Para complemento dessa temática, cabe aqui discutir sobre alguns 

aspectos históricos das imagens nos livros didáticos no Brasil.  

 No Brasil, durante muito tempo os livros didáticos eram utilizados em um 

curto período, ou seja, em apenas um ano letivo, consequentemente esses 

livros tinham um papel de baixa qualidade, o que afetava a qualidade da 

apresentação dos recursos visuais. Somente a partir de meados da década de 

1980 que o livro didático passou a ser reutilizado por mais de um ano letivo, 

passando assim a ter uma melhoria tanto no papel quanto na impressão. Os 

recursos visuais também passaram a ser uma preocupação grande por parte 

dos autores e principalmente das editoras, pois imagens de qualidade inferior 

poderiam comprometer a aceitação dos professores, que consequentemente 

também teriam seu material de apoio para desenvolvimento do conteúdo 

comprometido (SILVA, 2006). 

 Foi a partir dessa melhoria do livro didático nas últimas décadas do 

século XX que as ilustrações passaram a ser preocupação, mas vale salientar 

que tal preocupação se deu mais no âmbito de modernização da impressão do 

que no campo de garantia do ensino-aprendizagem. Antes as imagens tinham 

como principal objetivo comprovar o que vinha sendo mostrado nos textos e 

demonstravam através da visualização o conteúdo que estava-se trabalhando, 

como também é possível notar em algumas obras atuais. Mas, o problema 

mostrado na obra Expedições Geográficas (ADAM & ADAM, 2011), é que os 

textos já não fazem o apelo da visualização das ilustrações, como também 

suas imagens não deixam de ser apenas de caráter ilustrativo.  

 No que se refere aos recursos visuais, como gráficos e tabelas, que são 

encontrados nos textos complementares da coleção Expedições Geográficas 

(ADAM & ADAM, 2011), considera-se que os textos não fazem chamadas, ou 
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seja, não convidam o leitor a observar tais recursos e nem os incluem na 

discussão dos conteúdos abordados.  

  

 

 4.3.3 Abordagens pedagógicas: análises dos exercícios das Estações 

 

 

Nas abordagens pedagógicas que envolvem os exercícios podem 

colaborar para aproximar o ensino de Geografia às características do trabalho 

científico. Nesse aspecto, envolvem a prática e a pesquisa. Vale salientar que, 

no ensino de Geografia, tanto a pesquisa quanto os experimentos da aula 

prática podem contribuir para que os estudantes tornem-se autores, 

investigadores e pesquisadores científicos.  

Porém, os exercícios propostos nos textos complementares não são 

problematizadores e, de forma geral, não provocam o estudante a pensar. O 

que é percebido nas questões é um caráter mecânico para que os estudantes 

apensas reproduzam o que já está dito no texto. A maioria das questões não 

apresenta relação com o cotidiano do estudante, tampouco foram encontrados 

exercícios que proponham um ensino a partir da pesquisa científica.  

A este respeito, Faria (2008) propõe não mudar o livro didático, mas 

incentivar a criatividade dos educandos por meio de métodos, técnicas e 

pesquisa que estejam vinculados com a vivência dos estudantes. Vale destacar 

também que no livro do professor os exercícios dos textos complementares já 

possuem todas as respostas, que também são respostas retiradas dos textos. 

Segundo Saviani (2000, p.14) “(...) a essência do problema é a 

necessidade”. Para este autor, o problema é uma questão desconhecida e que 

necessitamos resolver. Mendonça (1999), também vem destacando a 

importância de problematizar os exercícios como uma situação conflitante, que 

não apresenta uma resolução imediata e que a necessidade de responder deve 

partir do estudante, mas não ocorre assim nas questões propostas nos textos 

complementares das Estações, cujas respostas são todas facilmente e 

diretamente encontradas no próprio texto. 

 As atividades que acompanham as Estações podem ser respondidas 

oralmente ou por escrito, a critério do professor. Os exercícios, que poderiam 
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prover a competência leitora, levando o estudante a identificar e a relacionar 

informações, acabam por apresentar questões com respostas já delimitadas 

nos textos, como também questões de memorização conceitual. 

A título de demonstração, no texto da Estação Ciências do livro do nono 

ano, intitulado Oriente Médio: de Gondwana aos conflitos pelo subsolo, de 

Santos (2002, apud ADAS e ADAS, 2011, p.195) vem explícita a seguinte 

informação: 

 

[...] o que explica a fertilidade entre os rios Tigres e Eufrates, 
são as bacias sedimentares existentes no Oriente Médio, a 
maior delas se estende de sudeste para noroeste, encaixada 
entre o escudo planáltico da península Arábia e as montanhas 
jovens do Irã. Pelo centro dela correm, quase paralelos, dois 
rios [...] (p. 195). 

 
 A questão do exercício relativa ao texto acima pede que o estudante 

explique a fertilidade da região entre os rios Tigres e Eufrates. 

Outros exemplos são encontrados ao decorrer das Estações analisadas, 

como no texto Da magia à destruição de Goettems (2010, apud, ADAS e 

ADAS, 2011, p. 17), da Estação Socioambiental do oitavo ano, que enuncia 

que “Mares e oceanos são importantes fontes de alimentos, recursos 

energéticos e matérias-primas”. A questão relativa ao tema pede que se 

explique a importância das águas marítimas e oceânicas para os povos. No 

mesmo texto, outra questão pede que se justifique a importância das águas 

marítimas e oceânicas para o equilíbrio ambiental e global, quando já havia 

descrito no texto, sobre as águas marítimas e oceânicas, que “[...] sua 

importância ambiental manifestada na regulação da temperatura e de umidade, 

na absorção de CO2 e na formação de locais propícios para a reprodução”.  

No final dos livros de edição para os professores, todas as questões de 

exercícios para serem trabalhados com os educandos já apresentam as 

respostas consideradas verdadeiras. Ao verificar qual seria a sugestão da 

resposta para tais questões, foi percebido que as respostas foram retiradas dos 

trechos citados acima. Dessa forma, não é considerada a autonomia de 

resposta pelo estudante, nem a possibilidade de uma abordagem teórica ou 

conceitual diferenciada pelo professor, uma vez que as respostas já se 

encontram prontas e dadas nos textos. 
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Entretanto, de 28 textos analisados, o texto Mergulhe nessa: dicas de 

uso da água, da Estação Cidadania do oitavo ano, citado por Adas e Adas 

(2011, p. 68), é o único, dentre o material analisado, que pode levar os 

estudantes a pensar nas problemáticas abordadas. O texto traz dicas de uso 

sustentável da água, em seguida, aborda questões que envolvem o  cotidiano 

do estudante, como por exemplo, questiona diretamente ao sujeito: 

 
Você costuma praticar algumas dicas citadas no texto? Quais?, Das 
dicas apresentadas no texto, existe alguma que você desconhecia? 
Que outras atitudes, por exemplo, na escola, você pode ter para 
tornar o uso da água sustentável? (ADAS e ADAS, 2011, p. 68) 
 

Como se vê, são perguntas que podem provocar a autonomia do 

estudante pensar e responder, de forma pessoal, ao mesmo tempo em que 

reflete sobre seus atos de como utilizar a água de forma sustentável.  

Outro exemplo de questões que poderiam potencializar a pesquisa pelo 

estudante é o texto Tecnologia e Agricultura, de Lara (2012, apud ADAS e 

ADAS, 2011, p.127), abordado na Estação Ciências do oitavo ano, em que o 

autor da obra estimula a curiosidade do educando quando questiona se 

existem pesquisas para o aumento da produtividade agrícola no Brasil e os 

papeis que elas exercem. Entretanto, o que é verificado, é que a resposta já 

está estampada no mesmo texto, quando o autor cita “[...] no Brasil, existe 

muitas pesquisas sofisticadas, mas um vão muito grande entre a teoria e a 

prática”. Dessa forma, diante de questões como estas, que poderiam estimular 

a curiosidade do estudante, levando-o a pesquisar sobre o tema, é percebido 

que o texto traz respostas prontas e dispensa a busca de maiores informações 

pelo educando. 

 As atividades poderiam envolver questões que despertassem a reflexão 

e o debate sobre os temas apresentados, solicitando que o estudante os 

relacionassem com os seus espaços de vivência, ou seja, à realidade local ou 

ao seu cotidiano, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de atitudes 

sociais.  

  A forma tradicional de apresentar exercícios, com respostas bem 

visíveis nos textos, acaba por abandonar outras formas de problematizar as 

questões do conteúdo que está sendo abordado. A interpretação de imagens, 

mapas, gráficos e tabelas, explora informações contidas em diferentes 
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linguagens e é bastante utilizada como forma de divulgação científica, 

entretanto não é isso que acontece nas questões dos textos apresentados nas 

Estações. Dessa forma, pode-se acabar por minorizar a utilização de um bom 

recurso didático, que pode ser explorado de diversos modos e contribuir 

significativamente para o aprendizado do educando. 

Vale ressaltar que, apesar dos problemas encontrados nos exercícios, 

as Estações são um rico e fecundo material de ensino e podem ser trabalhadas 

de diferentes maneiras: para desenvolver e aprimorar a competência leitora 

dos alunos, como material para realização de seminários e discussões de 

conteúdos e temas, para exercitar a capacidade dos alunos no estabelecimento 

de relações entre seus textos e os conteúdos e temas estudados nos 

Percursos, dentre outras. Tendo em vista uma formação mais voltada para a 

criticidade dos estudantes, o livro didático é um material que requer uma 

consistente mediação do professor, para provocar a curiosidade do educando 

através dos estudos dos seus conteúdos. 

 

 

4.3.4 Avaliação do processo de Aprendizagem 

 

 

A diversificação de ferramentas auxilia no processo avaliativo. Como 

mencionado no quadro 3, os textos complementares do livro aqui analisado 

(ADAS E ADAS, 2011), não trazem proposições de recursos e instrumentos 

avaliativos diversificados que poderiam auxiliar nesse procedimento.  

Após as categorias de análise, levou-se em conta a inquietação em 

recomendar aos docentes novas ferramentas que auxiliem no processo 

avaliativo dos conteúdos, ainda mais quando as questões de exercícios que 

deveriam auxiliar nesse processo acabam por fornecer a resposta ao aluno no 

próprio texto. Assim, conforme Faria (2008), é importante a utilização de 

materiais complementares que auxiliem na prática pedagógica, pois o livro 

didático é genérico, é abstrato, para dar conta de vivências, o que o torna 

pouco criativo neste aspecto.  

Segundo Galvão (2005), vários estudos sobre os livros didáticos relatam 

as problemáticas relacionadas à abordagem dos conteúdos, dos processos 
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avaliativos, das relações burocráticas da sua publicação, divulgação e 

circulação, dos seus enfoques científicos distantes da realidade dos 

educandos, entre outros.  

O processo da avaliação formativa é importante de ser realizado, 

independente de ser de forma oral ou escrita, com a finalidade de confirmar ao 

professor sobre o processo de aprendizagem de seu estudante durante o 

desenvolvimento das atividades escolares. A partir desse processo é possível 

identificar as carências do método de ensino, de forma a permitir reorganizar e 

alcançar o objetivo que se pretende alcançar, ou seja, alcançar o aprendizado 

do aluno. O processo avaliativo formativo é assim chamado porque:  

 
[A avaliação] Formativa tem como função informar o aluno e o 
professor sobre os resultados que estão sendo alcançados durante o 
desenvolvimento das atividades; melhorar o ensino e a 
aprendizagem; localizar, apontar, discriminar deficiências, 
insuficiências, no desenvolvimento do ensino-aprendizagem para 
eliminá-las; proporcionar feedback de ação (leitura, explicações, 
exercícios). (SANT’ANNA, 2001, p. 34). 
 

 Esse processo avaliativo é realizado por sondagem, ou seja, 

diagnosticando os conhecimentos adquiridos pelos educandos, podendo assim 

identificar o que o estudante aprendeu e como aprendeu. Com esses 

elementos e informações em mãos, o professor pode observar se será preciso 

retomar o conteúdo e trabalhar de forma diferente para que todos os 

estudantes aprendam. 

 É fundamental fazer da avaliação um instrumento de promoção da 

aprendizagem, para se poder conhecer os estudantes e interagir melhor com 

eles, dessa forma, o professor acompanha o desenvolvimento do educando no 

processo de construção de conhecimento. É necessário, assim, que o 

professor acompanhe o estudante durante toda sua aprendizagem.  

 Neste sentido, o processo avaliativo já começa no instante em que o 

professor provoca o discente a pensar sobre a situação vivida, põe o educando 

a refletir sobre os objetivos que lhe são propostos, bem como, conscientiza o 

estudante a refletir sobre seu próprio desempenho. A avaliação responde à 

percepção de que aprender é um processo longo, por meio do qual o estudante 

vai organizar seu conhecimento a partir das atividades que executa. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Em síntese, as análises descritas acima, sobre os textos que 

complementam os percursos dos livros didáticos do oitavo e nono anos da 

coleção Expedições Geográficas de Adas e Adas (2011), utilizados nas escolas 

municipais de Catu-BA no ano de 2015, apontam que os textos não são 

densos,  apresentam uma boa qualidade gráfica nas ilustrações, entretanto, 

apesar das imagens serem uma das características marcantes na obra, sua 

presença é meramente ilustrativa, uma vez que a nenhum momento sua 

presença é citada como referência no texto e nem são utilizadas para 

responder aos questionários que aparecem no fim dos textos das Estações.  

A proposta de analisar as concepções da educação científica presente 

nos textos dos livros didáticos do oitavo e nono anos apresentou como 

resultados que as obras: não estimulam a construção de conhecimento pelo 

estudante no processo de aprendizagem significativa; não instigam o 

conhecimento prévio do estudante; apresentam recursos visuais meramente 

ilustrativos, sem fonte e sem legenda; contêm questões de exercícios que 

poderiam estimular a autonomia das respostas pelo individuo, ou até mesmo 

incentivar a pesquisa, entretanto, trazem respostas prontas, facilmente 

encontradas nos textos, podendo prejudicar os estudantes independente da 

seriação, uma vez que se tornariam dependentes de textos para responder 

qualquer questionário.  

Bandeira & Santos (2013), propõem a análise dos professores em 

relação ao material de trabalho, bem como o planejamento de sua prática 

pedagógica para poderem contemplar o desenvolvimento do trabalho de forma 

a alcançar seus objetivos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho indagou a perspectiva de Educação Científica 

presente em livros didáticos de Geografia do oitavo e nono anos do Ensino 

Fundamental II utilizados na rede municipal de ensino de Catu-BA no ano de 

2015. 

 Para responder à questão, foi feita uma análise, pautada nos 

princípios/estratégias metodológicas, da análise dos recursos visuais -  

imagens, gráficos, tabelas e mapas; análise das atividades/exercícios voltada 

para as abordagens pedagógicas. 

 A pesquisa permitiu então concluir que a perspectiva da educação 

científica no livro didático da coleção Expedições Geográficas, de Adas e Adas 

(2011), não condiz com os preceitos da educação científica, face ao que 

Ausubel (1985) mostra que as concepções científicas estão relacionadas à 

aprendizagem significativa na construção de conhecimento pelo educando. 

Ainda segundo o autor, a aprendizagem significativa é o processo pelo qual o 

estudante adquire novos conhecimentos, que estão relacionados à sua 

estrutura cognitiva, ou seja, a ligação do novo conhecimento com o 

conhecimento anterior é acionada para o agenciamento de novas 

aprendizagens, do contrário, a aprendizagem seria mecânica, na qual ocorre 

pouca ou nenhuma interação entre o conhecimento anterior do educando e os 

novos conhecimentos. E é dessa forma que os textos complementares do livro 

didático da coleção Expedições Geográficas se inclinam muito mais a trazer 

uma aprendizagem mecânica, que não problematiza, não interage os 

conhecimentos anteriores do educando com os novos e influencia na 

memorização dos conteúdos. 

 Quando foi estudado sobre o histórico do livro didático, foi verificado que 

este material esteve fortemente presente em quase todos os procedimentos no 

sistema de educação escolar, era o principal recurso utilizado como fonte de 

conhecimento para professores e estudantes, como forma de desenvolver o 

conteúdo. Desse modo, o livro didático passou a ser o principal recurso 

tradicionalmente utilizado nas escolas. No entanto, percebe-se que existe uma 
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grande ausência de pesquisas que discutam a carência dos enfoques 

científicos presentes nos livros didáticos, ou seja, de pesquisas que visem 

analisar como se dá a interação entre o conteúdo escolar e o cotidiano do 

estudante, explorando os conhecimentos já adquiridos pelos educandos em 

seu dia a dia. 

 No andamento da pesquisa, cujos resultados foram aqui apresentados, 

ressaíram algumas considerações relevantes sobre as seções dos livros 

didáticos analisadas, como, conteúdos distantes do cotidiano do estudante, 

recursos visuais meramente ilustrativos e questões de exercícios que não 

problematizam o conteúdo, ou seja, que não fazem o estudante pensar para 

além do que já está dito, pois suas respostas são facilmente encontradas nos 

textos. 

 Nos dias atuais os livros precisam utilizar-se dos subsídios que a ciência 

geográfica e os conhecimentos científicos fornecem para que os estudantes 

desenvolvam sua autonomia, sua criticidade e também que possam 

compreender e se sentir pertencentes à realidade em que vivem, caso 

contrário, os conteúdos perdem seu valor e acabam sendo transmitidos de 

forma mecanicista.  

 Sobre todas as análises feitas até aqui, vale destacar que os textos 

complementares, uns mais que outros, contribuem para a compreensão da 

ciência geográfica, bem como para o conhecimento científico, basta serem 

explorados e modificada a forma como são transmitidos para os estudantes. 

Isso faz pensar que nem todos esses textos precisam ser trabalhados na sala 

de aula, mas, quando o forem, basta serem abordados de forma 

contextualizada, bem como abordados a partir de exemplos do cotidiano do 

educando.  

 Ademais, considerando que a compreensão da ciência geográfica é 

complexa e o conhecimento científico está longe de estar acabado, a 

contribuição teórica desta autora não acaba neste trabalho, muito pelo 

contrário, espera-se que esse debate possa fornecer um olhar diferenciado 

sobre os textos que compõem tão significativamente os livros didáticos 

utilizados na educação básica catuense, baiana e brasileira. 
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