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RESUMO 

 

 

O livro didático tem sido um instrumento empregado de maneira quase unânime, mas que 

nem sempre é aproveitado de forma criteriosa no processo de ensino-aprendizagem. É 

importante refletir sobre a educação ambiental em um momento em que o homem desrespeita 

o ambiente, e a educação ambiental precisa ser entendida como parte do todo na formação do 

cidadão, não podendo ser trabalhada de forma isolada. O presente trabalho analisou as 

questões ambientais nos livros didáticos adotados nas redes municipal e estadual do 

município de Jataí-GO. A abordagem metodológica consistiu em analisar os conteúdos 

ambientais nos livros didáticos e os procedimentos de ensino utilizados; desta forma, foram 

enfocados os seguintes conteúdos ambientais: o conceito de Educação Ambiental; mudanças 

climáticas, poluição do ar e da água e desmatamento. Foram aplicados questionários aos 

coordenadores de área, aos professores e aos alunos, com a intenção de verificar as práticas 

trabalhadas em sala e as práticas sugeridas no material didático. Em relação às questões 

ambientais, verificou-se que os livros apresentaram, de forma correta, os assuntos: mudanças 

climáticas, poluição do ar e da água, desmatamento, dentre outros, com conteúdos 

diversificados por meio de análise de textos, ilustrações, pinturas, gráficos, mapas, 

fotografias, entre outros, provocando nos alunos interesse e curiosidades de saber mais. Desta 

forma, os livros dão suporte ao professor para trabalharem suas aulas de forma interativa com 

os alunos, visando a um aprendizado por parte dos mesmos, levando-os a uma visão crítica 

sobre o tema questão ambiental. Quanto aos professores, os mesmos estão integrados com as 

questões ambientais não só pelos seus conhecimentos teóricos, mas também devido à prática 

em sala de aula no que diz respeito ao uso de metodologias, como uso de leitura e texto, e 

pelo desenvolvimento de projetos nas escolas dentro da disciplina Geografia e em conjunto 

com as demais áreas do conhecimento. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Livro didático. Ambiente. Escola. Jataí-GO.



 

 

ABSTRACT 

 

 

The textbook has been a tool almost used unanimously, but that is not always availed 

carefully in the teaching-learning process. It is important to think over environmental 

education in a time which the human being see himself as an apart being, the reality seen 

today show an environmental disrespect, and the environmental education must be understood 

like part of the whole in the citizen formation, can’t be an isolated factor. The present paper 

analyzed the environmental issues in the textbook, adopted at the municipal and state school 

system at Jataí- GO city. The methodological approach consisted in the analysis of 

environmental content in the textbooks and the used teaching practices, so was focused to the 

followings environmental issues:  the environmental education concept; Weather changes; 

defilement of water and air, and deforestation. It was applied questionnaires to municipal and 

state area coordinator, to professors, and students. In order to evaluate the practices used in 

class and the indicated in the courseware. Regarding to environmental issues confirmed that 

the books presented consistent matters: weather changes; defilement of water and air; 

deforestation, etc., with diversified content through text analysis, illustrations, paintings, 

graphics, maps, photographs, etc., which cause in students interest and curiosity of to know 

more. So, the book gives teacher support to make an interactive class with students, seeking 

an apprenticeship by the same leading them to a critical view about environmental issues. As 

for the teachers, they are integrated with the environmental issues by their theoretical 

knowledge , but also by the class practices with regards to the uses of different 

methodologies, like incentive to reading and diversified texts, by the projects development at 

schools in Geography matter and between another knowledge areas 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vários problemas ambientais têm sido detectados, como desmatamento, 

erosões de solo, problemas hídricos, entre outros. Dentre esses problemas, que se 

desenvolvem nas escalas global, regional e local, a ação antrópica é o que mais exerce 

influência sobre o ambiente e o desenvolvimento sustentável. Nas últimas décadas, diante das 

novas tecnologias, a apropriação do ambiente torna-se cada vez mais rápida e predatória, 

acarretando diversas degradações sobre a natureza. 

O ambiente é um assunto muito discutido nesta primeira década do século XXI. No 

Brasil, esse debate foi iniciado tardiamente em comparação aos países desenvolvidos, por 

vários motivos, dentre os quais se inclui o período da ditadura, nas décadas de 1960 até 1980, 

auge das discussões ambientais no Mundo. Segundo Dias (2004), o Brasil, imerso no regime 

ditatorial, na “contramão” das diretrizes internacionais sobre a conservação ambiental, 

mostrava ao mundo o Projeto Carajás e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, iniciativas de alto 

potencial de degradação ambiental, impacto este que foi confirmado posteriormente com o 

término das obras.  

De acordo com Ferreira et al, (2013, p. 253 apud CARVALHO 2003), os problemas 

ambientais não são recentes. Encontra-se histórico desde os filósofos gregos clássicos e até 

nos pré-socráticos. O autor ainda enfatiza que “[...] o que difere a atual questão ambiental, das 

preocupações passadas, é o avanço da apropriação do “homem” dos recursos naturais em 

escala global [...]”. 

Assim, passa a ser discutida, no século XX, a Educação Ambiental (EA)1, diante dos 

problemas causados pela utilização dos recursos naturais, em excesso, principalmente pós 

Revolução Industrial. Para Cruz (2012, p. 14): 

 

 [...] As discussões sobre a EA iniciam depois do mundo pós-guerra, com a 

finalidade de propor solução para os problemas ambientais provocados pela 

a ação do homem sobre a natureza. Em razão disso, a temática sobre a 

questão ambiental tem seu surgimento na sociedade contemporânea e 

alcança diversos campos do conhecimento onde traz uma reflexão voltada 

principalmente paras as escolas nos dias atuais. [...] 
 

                                                 
1
 A dissertação foi elaborada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) 

10520 e 6023 (2002), 6024, 6027 e 6028 (2003) e 14724 (2011). 
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O início da discussão passa a ser necessária devido a insustentabilidade dos recursos 

naturais do planeta de forma acelerada. O uso dos recursos ambientais sem cuidado e sem 

zelo, simplesmente consumindo todas as fontes renováveis e não renováveis de forma 

indiscriminada, faz com que o homem passe a analisar a disponibilidade desses recursos e 

pensar as consequências deste abuso. As pessoas passam a perceber a real necessidade de 

conservar, o espaço onde o Homo sapiens vive.  

Todas as discussões culminam na importância da Educação Ambiental (EA), tratada 

na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (p.1), que diz; 

 

Art.1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. 
 

No que tange ao desenvolvimento de um projeto educacional visando à formação 

ambiental do cidadão, Dias (2004, p.89) aponta que: 

 
[...] A educação ambiental ocupa um espaço protagonista na construção de 

um novo palco de vida como forma de expressão e mobilização, que levem 

criticamente à descoberta de novos valores, atitudes, gerando novos padrões 

éticos a serem construídos e vividos individual e coletivamente […]. 
 

A modernidade - com o avanço das técnicas que dá origem a todo o processo das três 

Revoluções, sendo a última denominada Revolução Técnico-Cientifica - fez com que, cada 

vez mais, a dicotomia homem/natureza se acentuasse, visto que, no início do processo 

evolutivo, a relação era de interação e não de exploração como é hoje. 

Nesse contexto, hoje a natureza é vista como serviente, ou seja, está para servir e 

fornecer matéria-prima para a produção em série. Assim, o sistema fala mais alto e a indução 

ao consumo é cada vez mais visível. 

  Dessa maneira, é de suma importância refletir sobre a EA, principalmente entre os 

jovens e crianças, de forma a conscientizá-los de que o homem não é um ser a parte, e que não 

deve deixar a ética de lado e colocar o capital acima de tudo.  

  Segundo Reigota (2006, p.10), “[...] a educação ambiental deve ser entendida como 

educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça 
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social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a 

natureza”.  

  Por estas razões, o ensino da EA deve levar em consideração a transversalidade do 

tema e também a interdisciplinaridade, conforme colocam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais,  

 
A compreensão das questões ambientais pressupõe um trabalho 

interdisciplinar.  A análise de problemas ambientais envolve questões 

políticas, históricas, econômicas, ecológicas, geográficas, enfim, envolve 

processos variados, portanto, não seria possível compreendê-los e explicá-

los pelo olhar de uma única ciência. Como o objeto de estudo da Geografia, 

no entanto, refere-se às interações entre a sociedade e a natureza, um grande 

leque de temáticas de meio ambiente está necessariamente dentro do seu 

estudo. (BRASIL, 1998, p. 46) 
 

 

A EA está presente no ensino de Geografia, pois é preciso ensinar o estudante a 

valorizar e conservação o ambiente, visto que o mesmo está inserido nele. Desta forma, aliar o 

ensino com a EA tanto em geografia como em outras disciplinas é uma das maneiras de 

formar jovens cientes da atual conjuntura em que se encontra o ambiente. 

A EA é realidade nas escolas do Estado (municipais e estaduais) de Goiás e vem sendo 

desenvolvida em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, com a Lei 9.795/99 e, de acordo com a recente Lei 

Estadual nº 16.586/2009, de 16/06/09, que instituiu a Política Estadual de Educação 

Ambiental em Goiás. A EA é desenvolvida nas escolas dentro do currículo de geografia e por 

meio de projetos político pedagógico, segundo a Secretária de Educação do Estado de Goiás. 

A escola é um local de socialização, onde o aluno dará sequência ao seu processo de 

aprendizagem. Valorizar o ambiente deve ser aprendido na prática, no cotidiano da vida 

escolar. É importante a escola oferecer ensinamentos em diferentes fases do período escolar 

para que os fenômenos naturais possam ser compreendidos e respeitados, contribuindo para 

desenvolver potencialidades e posturas construtivas, o que vem colaborar com uma sociedade 

mais justa e um ambiente saudável. É imprescindível pensarmos como um todo, pois, apesar 

de o homem ser dotado de inteligência e utilizar os recursos tecnológicos, ainda não foi 

possível descobrir uma fórmula para criar a natureza em laboratório, sendo preciso, portanto, 

pensar e agir sobre a forma de educar.  

O principal dispositivo para o ensino na sala de aula é o livro didático, segundo Frison 

et. al. (2009). Assim, fica evidente a importância de discussões a respeito de sua qualidade.  
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Em 1985, foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), porém, somente no 

início dos anos 90, do século XX, é que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) deu os 

primeiros passos para participar mais direta e sistematicamente das discussões sobre a 

qualidade do livro escolar. Visando avaliar o livro didático, o MEC apresentou um projeto 

pedagógico difundido por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos Guias do livro 

didático, a partir de 1993, criando uma comissão de especialistas, encarregada de duas tarefas 

principais: avaliar a qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios 

gerais para a avaliação das novas aquisições. 

Para avaliar um livro didático, vários critérios devem ser contemplados, dentre os 

quais, segundo Spósito (2006), os principais referem-se à coerência teórico-metodológica, à 

presença de erros conceituais ou de informação e à presença de preconceito ou indução a ele. 

Para Silva (2004), a Geografia, ao ser estudada, tem que considerar o aluno e a sociedade em 

que vive. Os temas não podem ser soltos, partes do espaço, não pode ser feita apenas 

descrição dos lugares especificamente nos tópicos referentes a natureza. É importante fazer 

interação entre os elementos da natureza, compreendendo que os processos naturais têm 

relação uns com os outros. 

Partindo-se da premissa de que o livro didático é um dispositivo utilizado pelos 

professores das redes municipal e estadual de Jataí-GO, a pesquisa versou sobre uma análise 

dos livros didáticos de Geografia utilizados em 2014 e os procedimentos de ensino utilizados 

pelos docentes em relação aos conteúdos ambientais.  

O objetivo do trabalho foi analisar os conteúdos ambientais - o conceito de EA; 

mudanças climáticas, poluição do ar e da água; desmatamento - contidos no livro didático de 

Geografia de 2014, e as práticas ofertadas pelos docentes das redes pública municipal e 

estadual na cidade de Jataí - GO. 

Os objetivos específicos foram: a) verificar os conteúdos ambientais apresentados nos 

livros didáticos; b) diagnosticar as lacunas conceituais dos conteúdos ambientais; c) 

identificar as práticas dos professores nos conteúdos de abordagem ambiental; d) identificar 

os assuntos ambientais almejados pelos professores; e e) avaliar e comparar os conteúdos dos 

livros utilizados. 

Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida em sete capítulos, sendo que a revisão 

bibliográfica foi feita em todos os capítulos com pesquisa em livros, teses, dissertações, 

periódicos. O trabalho foi apresentado da seguinte forma: 1) introdução; 2) procedimentos 

metodológicos, em que foi apresentada a base metodológica da pesquisa; 3) A geografia e o 
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livro didático, sendo aqui apresentados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 4) a questão ambiental nos livros didáticos do 

6º ano na rede de ensino municipal e estadual de Jatai-GO, em que são apresentados os livros 

didáticos pesquisados, enumerando-se o conteúdo dos livros e discutindo os temas propostos 

no objetivo; 5)  análise dos questionários aplicados aos professores de Geografia nas escolas 

pesquisadas de Jatai- GO, capítulo este que retrata uma discussão sobre as questões 

respondidas pelos professores; 6) análise dos questionários aplicados aos alunos nas escolas 

de Jataí-GO; 7) considerações finais; 8) referências e  apêndices. 
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CAPÍTULO 2 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

2.1 Área de Estudo  

 

A área de estudo, compreendida entre os paralelos 16o00’ e 19o00’ de Latitude Sul e os 

meridianos 52o00’ e 49o00’ de Longitude Oeste, pertence à Microrregião Sudoeste de Goiás 

(Mapa 1). O município de Jataí ocupa um lugar de destaque dentro do Estado de Goiás, pois é 

a maior região produtora de grãos e pecuária. A cidade de Jataí está compreendida entre as 

coordenadas 8018000 e 8028000 Sul, 420000 e 4290000 Oeste. O município está inserido na 

microrregião Sudoeste de Goiás, possui área total de 7174 km², com população do município 

de 88.006 habitantes e densidade de 12,23 hab/km² (IBGE, 2010), Jataí conta com 22 escolas 

públicas com ensino fundamental, sendo que 12 são estaduais e 10 municipais (Tabela 1 e 

Mapa 1). A pesquisa foi realizada nas escolas: Antônio Tosta, David Ferreira, Marcondes de 

Godoy e Emília Ferreira de Carvalho. 

 

Tabela 1 - Relação das escolas municipais e estaduais de Jataí (GO) 

N° Nome da escola Tipo 

01 Antônio Tosta de Carvalho Municipal 

02 Auta de Souza Municipal 

03 David Ferreira Municipal 

04 Rio Paraiso II Municipal 

05 Romualda Barros Municipal 

06 Clobertino Neves Municipal 

07 Flávio Vilela Municipal 

08 Professor João Justino de Oliveira (CAIC) Municipal 

09 Luziano Dias de Freitas Municipal 

10 Professora Isabel Franco de Moraes e Silva Municipal 

11 Nestório Ribeiro Estadual 

12 Samuel Graham Estadual 

13 João Roberto Moreira Estadual 

14 Jose Feliciano Ferreira Estadual 

15 Marcondes de Godoy Estadual 

16 Jose Manoel Vilela Estadual 

17 Serafim de Carvalho Estadual 

18 Polivalente Dante Mosconi Estadual 

19 Alcântara de Carvalho Estadual 

20 Emília Ferreira de Carvalho Estadual 

21 Frei Domingos Estadual 

22 Washington Barros Franca Estadual 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação. 

Organização: Pinto, A. P. (2014) 

Em negrito: Escolas pesquisadas 
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Mapa 1 - Localização da área de estudo 

 
Fonte: Pinto (2015)  

 

2.2  Base Metodológica  

 

2.2. 1 Procedimento metodológico de análise do livro didático  

 

É sabido que o livro didático tem sido um instrumento empregado de maneira quase 

unânime, mas que nem sempre é aproveitado de forma criteriosa no processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma, a abordagem metodológica consiste em analisar os conteúdos 

ambientais nos livros didáticos e as práticas dos docentes, sendo enfocados os seguintes 

conteúdos ambientais: o conceito de EA; mudanças climáticas, poluição do ar e da água; 

desmatamento. Castrogiovanni e Goulart (1999, p.133) afirmam que o livro didático:  

 

[...] para propiciar uma visão da Geografia segundo perspectiva 

crítica, deve-se levar em consideração: a fidedignidade das 

informações; o estímulo à criatividade; uma correta representação 

cartográfica; uma abordagem que valoriza a realidade; e enfocar o 

espaço como uma totalidade.  
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A base metodológica de análise do livro didático utilizada na pesquisa foi a de Silva 

(2004, p. 09), a qual define uma ficha de avaliação que contempla os seguintes pontos:  

a) conteúdos abordados, relato síntese sobre o conteúdo proposto em cada livro, 

tomando como referência o sumário, capítulos e sub capítulos;  

b) concepção de natureza, análise da concepção da natureza presente em cada livro, 

avaliando os temas propostos nos objetivos da pesquisa; 

c)  consistência em relação aos temas abordados nos livros, verificando a abordagem; 

d)   avaliar a presença de lacunas na construção dos conceitos e clareza e adequação 

ao nível do ensino nesta pesquisa. 

 Assim, a pesquisa utilizou a análise dos livros didáticos de Geografia do ensino 

fundamental (6º ano), nas escolas municipais e estaduais, sendo que foi adaptando a base 

metodológica em relação à questão ambiental e a identificação das lacunas presentes nos 

livros didáticos. Além disso, houve uma comparação entre os livros e sugestões para os 

conteúdos relacionados à questão ambiental.  

 

2.2.3 Procedimentos metodológicos para os questionários aplicados aos professores e alunos e 

entrevistas com a Secretária de Educação do Estado e Coordenadora pedagógica do município 

 

Para a aplicação dos questionários, foi necessário encaminhar o Projeto de Pesquisa 

para o Conselho Diretor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jatai, para que os 

mesmos fossem aprovados. Posteriormente, os mesmos foram encaminhados ao Comitê de 

Ética que, segundo o Artigo 1º, tem a função de: 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(COEP/UFG), doravante designado como Comitê, instituído pela Portaria 

0267, de 18 de fevereiro de 2000, da Reitoria desta Universidade, de acordo 

com as normas vigentes no que diz respeito aos aspectos éticos das pesquisas 

envolvendo seres humanos, constitui-se em uma instância colegiada, de 

natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, 

vinculada à Comissão Nacional de Ética (CONEP) (UFG, 2014).  

 

Portanto, para a aprovação do projeto de pesquisa junto ao Comitê de Ética, seguiram-

se as etapas descritas no Organograma 1. 
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Autor: PINTO, A. P (2015).  

 

Os questionários (APÊNDICE A) aplicados aos professores das escolas municipais e 

estaduais foram do tipo semiestruturados, os quais, segundo Manzini (1991 p. 154):  

a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 

confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o 

autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais 

livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas. 

 

 Os questionários foram aplicados visando analisar os conhecimentos dos participantes 

em relação aos assuntos ambientais e avaliar as dificuldades que estes encontram no livro 

didático e no ambiente escolar. Foram aplicados questionários para trezentos alunos do sexto 

ano para investigar o nível de conhecimento em relação aos assuntos ambientais tanto em sala 

de aula quanto fora (APÊNDICE B). A escolha dessa série ocorreu pelo fato de os temas 

ambientais serem mais abordados no livro didático e as diretrizes dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN).  

Organograma 1 - Etapas para aprovação do projeto de pesquisa 

Cadastro do projeto de pesquisa 

no Sistema de Acompanhamento 

de Pesquisa (SAP) - UFG 

Envio do projeto ao Conselho 

Diretor da Regional Jataí 

Aprovação no 

Conselho Diretor 

Resposta do 

Conselho Diretor 

DADADAADAA

DADADA 

Ata do Conselho 

Diretor 
Cadastro do projeto 

no Comitê de Ética 

Parecer de Aprovação Aplicação do projeto 

de pesquisa 
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As entrevistas com a coordenadora do ensino de Geografia do Município de Jataí, 

Eleida Andrade Garcia Macedo, e com a subsecretária do Estado, Marina Silveira Martins, 

tiveram como objetivo verificar a forma realizada para a escolha do livro didático e aplicação 

de projetos, e, ainda, se esses cumprem sua função, como auxiliar os professores em suas 

aulas. 

Segundo informações das entrevistadas, no município e no estado ocorrem reuniões 

com os professores das disciplinas específicas, para que os mesmos avaliem os livros e façam 

suas escolhas. Em seguida, as sugestões são encaminhadas ao Secretário de Educação para 

que seja feita a avaliação final e solicitação dos livros.   

 Além das secretárias, foram entrevistados vinte e um professores, sendo dez da rede 

municipal e onze da rede estadual, com objetivo de verificar as práticas em sala de aula e 

conceitos relacionados ao tema da pesquisa. 

 

2.2.4 Procedimentos metodológicos para seleção das escolas pilotos para aplicação da 

pesquisa 

 

Visto que o município de Jataí possui 22 escolas, foi necessária uma seleção para 

amostragem, isso devido à dificuldade de aplicar os questionários em todas. Desta forma, 

utilizou-se um sorteio simples como critério de seleção do número de escolas, no qual foram 

sorteadas duas municipais e duas estaduais, baseado na metodologia Marconi e Lakatos 

(2002). 

As escolas selecionadas foram: Marcondes de Godoy, localizada na rua Rui Barbosa, 

640 - Centro; Escola Emília Ferreira de Carvalho, situada na rua Dom Pedro II, 2111 - Jardim 

Rio Claro; Escola Municipal Antônio Tosta, localizada na rua Minas Gerais, 1800 – Setor 

Planalto; Escola Municipal Davi Ferreira, situada na rua Sebastião R Cintra, 176, Setor 

Antena. 

A pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre de 2014 devido às dificuldades de 

disponibilidade das aulas nas escolas para explicar, coletar os dados e recolher a informações 

necessárias.  

 Os livros didáticos adotados nas escolas do município e do estado são diferentes, 

sendo na rede municipal o livro “Para Vivermos Juntos”, de Fernando dos Santos Sampaio, 

e no Estado “Expedições Geográficas”, de Melhem Adas e Sergio Adas (Figura 1 e 2).   
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Figura 1 – A) Livro didático do 6º ano da rede de ensino municipal de Jataí (GO) e B) Livro 

didático da rede de ensino estadual de Jataí (GO) 

 
Fonte: SAMPAIO (2012) e Adas e Adas (2011) 
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CAPÍTULO 3 - A GEOGRAFIA E O LIVRO DIDÁTICO 

O presente capítulo tem o objetivo de abordar os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Geografia, o PCN, e o PNLD, que contribuem para o ensino de Geografia nos livros 

didáticos, recursos indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem. Para organização do 

capítulo, dividiu-se em dois assuntos: o primeiro versa sobre as questões ambientais no PCN 

de Geografia no terceiro e quarto ciclos; o segundo trata da análise dos livros didáticos de 

Geografia considerando o PNLD.  

 

3.1 Análises das questões ambientais no PCN de Geografia: terceiro e quarto ciclos 

 

 O PCN (1998) foi criado no ano de 1998, pelo Ministério de Educação (MEC), e veio 

com o objetivo de nortear os professores em relação aos conteúdos a serem ministrados no 

ensino fundamental, os quais são organizados por eixos temáticos que abrangem temas e 

itens, sendo que cada eixo temático guarda em si temas que permitirão ao professor ampla 

reflexão sobre os diferentes enfoques que poderão ser feitos pela Geografia. 

 As orientações constantes no PCN para o ensino fundamental são divididas em 4 

ciclos, em que cada ciclo tem 2 séries, sendo o 1° ciclo com 1ª e 2ª séries, o 2º ciclo com 3ª e 

4ª séries, 3º ciclo com 5ª e 6ª séries e, por fim, o 4º ciclo com a 7ª e 8ª séries. Atualmente, com 

a nova divisão do ensino, a 6ª e 7ª séries equivalem aos atuais 5° e 6° anos, respectivamente. 

Por esse motivo é que se enfoca nesta pesquisa os 3° e 4º ciclos do PCN de Geografia sobre as 

questões ambientais (BRASIL, 1998). 

Ao tratar o tema meio ambiente, o PCN aponta que é um assunto interdisciplinar, e 

que é possível uma compreensão diferenciada de cada área da ciência, não sendo possível um 

olhar sobre apenas uma área de estudo.  

  A proposta de temas transversais dentro da Geografia, envolvendo natureza, é 

encontrada como “a questão ambiental, a pluriculturalidade brasileira, relações de trabalho e 

de consumo, entre outros”. As questões ambientais, na Geografia, podem ser inseridas nos 

diversos assuntos que abrangem a disciplina, como colocado pelo próprio PCN (1998, p. 46): 

 

[...] o estudo mais detalhado das grandes questões do Meio Ambiente 

(poluição, desmatamento, limites para uso dos recursos naturais, 

sustentabilidade, desperdício) permite o trabalho com a espacialização dos 

fenômenos geográficos por meio da cartografia. Permite, também, o trabalho 

com as estatísticas, base de dados, leitura e interpretação de gráficos que são 

importantes nos estudos comparativos, nas simulações e na ideia inicial 
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sobre planejamento que os alunos podem ter. Ainda como conteúdo 

procedimental, trabalhar com a formulação de hipóteses, produção de 

gráficos e mapas, coleta, organização e interpretação de dados estatísticos, 

prática da argumentação etc. 
 

Desta forma, a EA é encontrada no PCN de Geografia no terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental. No terceiro ciclo, as questões ambientais são encontradas no eixo 2, 

intitulado “o estudo da natureza e sua importância para o homem”; já no quarto ciclo, são 

encontradas no eixo 3, “modernização, modo de vida e a problemática ambiental”. 

 No terceiro ciclo são abordadas as questões do papel da natureza e sua relação com a 

ação dos indivíduos, e tem como objetivos propostos pelo PCN (1998, p. 53), envolvendo as 

questões ambientais: 

a) reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis 

próprios e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, 

historicamente definidas;  

b) perceber na paisagem local e no lugar em que vivem as diferentes 

manifestações da natureza, sua apropriação e transformação pela ação da 

coletividade, de seu grupo social;  

c) reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem 

local, com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens;  

d) reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o 

meio em que vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se 

devem ter na preservação e na conservação da natureza. 
 

Os objetivos envolvendo as questões ambientais estão contidos no eixo 2, pois é 

nessa fase que o aluno já possui raciocínio mais abstrato e complexo, cabendo ao professor 

realizar a mediação do aluno para a compreensão da dinâmica entre a sociedade e natureza, 

sendo que devem ser buscados diversos recursos afim de motivar os alunos nesses temas. 

Tratando-se dos temas específicos da Geografia, o PCN (1998, p. 62) coloca que não 

se deve esquecer que é necessário fazer a interação entre os elementos da natureza, como 

exemplo, “relacionar o clima e a vegetação, os solos e o relevo, ou ainda como clima, solos e 

relevo se inter-relacionam”. Assim, torna-se capaz de instigar o aluno a uma reflexão crítica 

sobre a relação homem e meio. 

A abordagem no ensino da questão ambiental leva em consideração a 

transversabilidade do tema e também a interdisciplinaridade presente no mesmo, como coloca 

o PCN (1998, p. 46):  

A compreensão das questões ambientais pressupõe um trabalho 

interdisciplinar. A análise de problemas ambientais envolve questões 

políticas, históricas, econômicas, ecológicas, geográficas, enfim, envolve 

processos variados, portanto, não seria possível compreendê-los e explicá-

los pelo olhar de uma única ciência. Como o objeto de estudo da Geografia, 
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no entanto, refere-se às interações entre a sociedade e a natureza, um grande 

leque de temáticas de meio ambiente está necessariamente dentro do seu 

estudo.  
  

 Portanto, é possível relacionar os problemas ambientais com diferentes áreas de ensino 

e o PCN deixa aberto um diálogo aos professores, a elaboração de projetos envolvendo os 

alunos, minimizando problemas em escala local.  

 

3.2 Livros Didáticos de Geografia Considerando o PNLD 

 

De acordo com Höfling (2000), o PNLD é um programa criado pelo Governo Federal, 

com a função de distribuir gratuitamente os  livro didático, no qual o principal objetivo é:  

[...] subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição 

de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica.  Após a 

avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de 

Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia 

é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles 

que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico (MEC, 2012). 

 

Para a seleção dos livros didáticos, o PNLD (2013, p. 7) coloca que “o livro didático 

precisa ser adequado ao projeto político-pedagógico e à realidade sociocultural da sua escola, 

ao aluno e ao professor”. Desta forma, faz-se necessário conhecer e analisar as características, 

estrutura e possibilidades de trabalho da realidade escolar do local para a seleção dos livros 

didáticos, para que, assim, o mesmo seja um facilitador e um recurso com uma abordagem e 

método precisos para a sala de aula, de forma que interajam com o Programa Político 

Pedagógico (PPP) da escola. 

Em torno do PNLD e do livro didático existem várias discussões que envolvem a 

ideologia do livro, o histórico, o uso do livro didático, desenvolvimento do livro didático, etc. 

Outra discussão presente nas escolas, universidade e diferentes divulgações acadêmicas é que 

a escolha do livro didático faz parte da política pública do Brasil para educação, envolvendo, 

portanto, política e economia (KANASHIRO, 2008; ALVES, 2011).  

No âmbito político, observa-se, na visão de Kanashiro (2008, p. 8), que “a decisão em 

torno da política do livro didático se encerra no domínio de técnicos e assessores burocratas 

governamentais, distante da realidade escolar”. Essa tarefa devia contar com a participação 

com outros atores sociais, como Igreja, cientistas, sindicatos, e, principalmente, professores e 

alunos.   
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Sobre a dimensão econômica, o livro didático é uma mercadoria, um grande negócio 

que faz parte da lógica de produção do sistema capitalista, cuja finalidade é o lucro. Na 

disputa do comércio, estão as editoras que vão concorrer através da estratégia da melhor 

estética e apresentação dos livros, muitas vezes deixando em segundo plano o conteúdo 

(KANASHIRO, 2008).  Ainda a esse respeito, Mochiute (2009, p.1) afirma que:   

 
A escolha de livros didáticos pelos professores da rede pública de ensino é 

limitada pela capacidade de publicidade das editoras. Só as grandes 

conseguem enviar livros para os professores avaliarem. Assim, a escolha é 

limitada por princípios de mercado, não pedagógicos. A pluralidade é 

comprometida pela alta concentração do mercado. 
 

Além dos aspectos políticos e econômicos, devem ser considerados os aspectos 

culturais e sociais, pois, segundo Alves (2011, p. 10):  

 

[...] não podemos esquecer as diversas interferências que ocorrem no seu 

processo de produção, circulação e consumo. É preciso refletir sobre a sua 

finalidade educativa sem perder de vista os interesses econômicos que 

norteiam decisões políticas e financeiras. Perceber a posição complexa 

assumida pelo livro didático como instrumento de política educacional, mas 

também produto da indústria cultural, termo este utilizado aqui na sua 

abrangência mais genérica. 
 

Percebe-se, então, que a discussão do livro didático não envolve somente o uso em 

sala de aula, vai mais além. Há questões ideológicas que, com certeza, estarão presentes nas 

atividades em sala de aula. E neste momento cabe ao professor, que não participou do 

processo de produção do livro, intermediar as informações prontas e acabadas.  

As questões ideológicas, políticas, econômicas e sociais não são as únicas reflexões do 

professor; na prática escolar, são as inúmeras as realidades e experiências vividas pelo 

educador, dentre as quais podemos destacar desde a falta de materiais da escola até a falta de 

interesse para a aprendizagem por parte dos alunos. Desta forma, visando ao aprendizado, 

além da utilização dos livros didáticos, o qual tem por objetivo de nortear os professores em 

relação aos conteúdos a serem ministrados, há uma necessidade de o professor buscar novas 

referências e atualidades que estejam no contexto dos alunos.  

Ainda nesse sentido, o próprio PNLD ressalta a importância do livro didático como 

recurso pedagógico, ao mesmo tempo em que enfatiza que este não deve ser o único recurso a 

ser utilizado pelo professor em sala de aula, e sim um dos meios para auxiliar no processo de 

ensino. Com isso, faz-se necessário desenvolver metodologias e procurar recursos para se 
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chegar a um aprendizado significativo dos alunos, buscando sempre a atenção dos mesmos 

para o ensino. 

 Contudo, o livro didático, às vezes, é desvalorizado e torna-se descartável e sem valor 

quando está fora de seu contexto original.  Entretanto, concordamos com Fernandes (2004, 

p.537) quando afirma que “para uma pessoa que valoriza a educação, que tem sua vida 

profissional ligada ao magistério, o livro didático ganha em sua memória outra coloração”. 

Percebemos que o professor que “está professor” e não o que “é professor” acaba por 

embarcar e explorar o livro didático superficialmente, não efetivando assim o aprendizado dos 

alunos, o que também acaba por fazer com que eles percam esse interesse em buscar 

informações e conhecimento. 

Porém, segundo Vesentini (1989), o professor pode e deve encarar o manual, o livro 

didático, não como definidor de todo o seu curso, de todas as suas aulas, mas 

fundamentalmente como um instrumento que está a seu serviço, a serviço de seus objetivos e 

propostas de trabalho 

O livro didático é um instrumento norteador que proporciona conhecimentos que 

fazem parte da prática de sala de aula e é norteado por parâmetros de ensino, com objetivo de 

facilitar o aprendizado.  

Os conhecimentos geográficos podem ser adquiridos de diferentes formas dentro da 

relação docente, alunos e os recursos de ensino, e, dentro dessa relação, o livro didático: 

 

[...] tem grande importância, pois está presente na maioria das salas de aula. 

O docente não deve considerar os alunos como depósitos de informações e o 

livro adotado não pode ser o definidor de todo o processo de ensino 

aprendizagem. Professores e alunos é que são os sujeitos, capazes de 

problematizar os conteúdos, trazendo a abordagem dos mesmos para a 

realidade local (MACEDO e CUNHA, 2012). 

 

No ensino de Geografia, o livro didático é peça fundamental no processo ensino-

aprendizagem, e, em sala de aula, muitas vezes consideradas é considerado como única fonte 

de saber, o que, em outras palavras, “é o lugar do saber definido, pronto, acabado, correto e, 

dessa forma, fonte única de referência e contrapartida dos erros das experiências de vida”, de 

acordo com Vesentini (2007, p.166).   

Quando o professor coloca o livro como único norteador do processo de ensino, 

proporciona um ambiente fechado para diálogo e sem debate dos conteúdos nele 

apresentados, muito menos estimula a participação ativa dos alunos no processo ensino–

aprendizagem, deixando, principalmente, de proporcionar que o ensino geográfico seja 
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aplicado no cotidiano do aluno. Pelo contrário, o livro didático tem papel “orientador que 

auxilia o diálogo do aluno com a realidade”, conforme Vesentini (2007, p. 173). 

O professor deve utilizar o livro didático de forma ideal, qual seja, como um 

instrumento de apoio para os conhecimentos de Geografia, que, na visão do Brasil (2013), 

torna-se: 

 [...] um material de apoio fundamental no desenvolvimento do trabalho 

docente e no processo de aprendizagem dos educandos. Por essa razão, as 

obras destinadas ao ensino e à aprendizagem da Geografia devem conter 

textos, atividades e ilustrações que possibilitem ao educando o domínio dos 

conceitos espaciais e da sua representação.  
 

Mas para que essa finalidade do livro seja plenamente alcançada, é necessário que os 

conceitos e informações estimulem o desenvolvimento das capacidades básicas do 

pensamento crítico do aluno. 
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CAPÍTULO 4 - A QUESTÃO AMBIENTAL NOS LIVROS DIDÁTICOS DO 6º ANO 

NAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE JATAÍ-GO 

 O presente capítulo analisou os livros didáticos “Para Viver Juntos” e “Expedições 

Geográficas”, das redes de ensino municipal e estadual, respectivamente, nos aspectos gerais 

de estrutura e quais os capítulos ou partes enfocam as questões ambientais.  

É necessário que os livros didáticos tragam nos capítulos os conteúdos, e que estes 

demonstrem ao leitor os conceitos corretos. Visto isso, o objetivo do presente trabalho foi 

analisar os conteúdos ambientais: o conceito de EA2; mudanças climáticas3, poluição do ar4 e 

da água5; desmatamento6, contidos no livro didático. 

 

4.1 Questões Ambientais Abordadas no Livro Didático “Para Viver Juntos”, adotado 

pela rede de ensino municipal de Jataí  

 

O livro adotado na rede escolar municipal de Jataí para o ensino fundamental II, 6º 

ano, foi o livro didático “Para Viver Juntos”, de autoria de Fernando dos Santos Sampaio 

(2012). O autor é Bacharel em Geografia e Doutor em Geografia Humana pela Universidade 

de São Paulo (USP), professor de Geografia em escolas das redes pública e particular e na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). 

                                                 
2

  Segundo Dias (2004, p. 523), EA é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade 

tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e 

determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros. 

3  O IPCC define a mudança climática como uma “variação estatisticamente significante em um 

parâmetro climático médio ou sua variabilidade, persistindo um período extenso (tipicamente décadas ou por 

mais tempo). A mudança climática pode ser devido a processos naturais ou forças externas ou devido a 

mudanças persistentes causadas pela ação do homem na composição da atmosfera ou do uso da terra” (ROCHA, 

2013). 

4  A poluição pode ser compreendida, de forma simplificada, como a introdução no ambiente de energia 

e/ou matérias sólidas, líquidas e/ou gasosas em quantidades maiores do que a capacidade ambiental de absorção 

e depuração daquelas, acarretando mudanças nas características físicas químicas ou biológicas do meio e danos à 

saúde humana e aos demais organismos. (DIAS, 2004) 

5  A Resolução n. 20, de 18/6/86, do CONAMA, estabelece os níveis suportáveis de presença de 

elementos potencialmente prejudiciais nas águas. 

6  De acordo com o dicionário de português, desmatar significa a “ação ou efeito de desmatar; ato que 

consiste na retirada do mato; desflorestamento. Ação de limpar as impurezas de um terreno através da remoção 

do mato que o recobre”. 
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O livro foi dividido em nove capítulos. O capítulo 1, “Paisagem e lugar”; o dois, 

“Orientação e localização”; o três, “Interpretações cartográficas”; o quatro, “O planeta 

Terra”; o cinco, “A crosta terrestre”; o seis, “Formação e modelagem do relevo terrestre”; o 

sete, “A hidrosfera terrestre”; o oito, “A atmosfera terrestre” e o nove, “A biosfera”.  

A estrutura geral do livro foi disponibilizada da seguinte forma: a) texto de 

abertura de todos os capítulos; b) boxe de valor, c) verifique o que aprendeu c) mundo 

aberto.  

O texto de abertura traz uma imagem do assunto abordado, procurando chamar 

atenção do aluno para a problematização e o questionamento como objetivo para motivar o 

aluno a pensar e trazer para o contexto da sala de aula o que ele já tem pré-formado sobre o 

assunto, facilitando, assim, a discussão entre os discentes e docente. 

Os capítulos foram distribuídos em módulos, com o objetivo de discutir o conteúdo 

usando textos, imagens, mapas e as palavras que estão explicadas no glossário ao final do 

livro. 

Em todos os módulos, constam o boxe de valor, visando à organização dos debates 

em sala, com o objetivo de articular a argumentação, a capacidade de se expressar e de 

ouvir. 

 O verifique o que aprendeu é um resumo dos conteúdos objetivando uma releitura, 

que proporciona melhor compreensão de tudo o que foi trabalhado e as atividades, como 

aponta Sampaio (2012): 

 

Que pretendem estimular nos alunos o desenvolvimento dos três níveis de 

habilidades proposto pelo Saeb: básico, operacional e global. Objetiva-se, 

desse modo, o exercício tanto das operações intelectuais concretas como 

das operações intelectuais abstratas e gerais. 
 

 

         No final de cada módulo, tem as sessões denominadas mundo aberto, com textos 

promovendo a valorização ética e cultural, bem como o respeito aos direitos de todas as 

pessoas e no final de cada capítulo há sugestões de livros literários que versam sobre os 

temas abordados (SAMPAIO, 2012).  

No capítulo 1, verificou-se o tema “Paisagem e Lugar”, com os subtítulos: 

Aprender a Ler a paisagem e refletir sobre a vida no lugar; viajando pelo mundo; Lendo 

Geografia e fazendo Geografia, que tratam o conceito de paisagem e lugar de forma clara e 

objetiva. Os textos e as imagens propiciaram uma leitura de fácil compreensão e as 

atividades propostas no final do capítulo são diversificadas com análise de poema, de textos 

e questionários. O capítulo dois, “Orientação e localização”, realiza as discussões sobre a 
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rosa-dos-ventos, os instrumentos de medição como o GPS (Global Position System), 

imagens de satélite, a construção de bússola, o sistema de coordenadas com os paralelos e 

meridianos.  

O terceiro capítulo trata da interpretação cartográfica, mapas, importância e 

origem, as convenções cartográficas, os elementos do mapa e as principais representações 

cartográficas. O conhecimento do lugar em que se vive e o deslocamento pelo mundo é um 

dos pontos principais deste módulo, que traz a construção dos primeiros mapas e a 

importância dos mesmos no desenvolvimento e conhecimento do mundo. O trabalho com as 

escalas é feito de maneira lúdica através do mapa da escola, da cidade e do Brasil.  

A valorização do lugar consiste numa concepção teórica que facilita o 

entendimento dos alunos sobre o mundo, pois, de acordo com Callai (2014, p.72), 

“compreender o lugar em que vive permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir 

entender as coisas que ali acontecem”, que pode ser feita de diversas maneiras, dentre elas 

através dos livros didáticos.  

Além da percepção das categorias espaço e lugar, o capítulo apresenta as diferentes 

representações cartográficas, como: os croquis, as maquetes, as plantas e os mapas. Esta 

última representação é uma ferramenta de fundamental importância para o estudo da 

Geografia, uma vez que consiste em uma possibilidade de conhecer o espaço, pois o mapa é 

“resultado da síntese de um determinado espaço, seja produzindo-o a partir de observações, 

de informação e de dados coletados, seja fazendo leitura para conhecer determinado lugar”, 

apontado por Callai (2014, p. 77).  

O livro apresenta como exemplo de leitura do espaço através do mapa, da 

cartografia. O destaque são as atividades com cartografia indígena, em que os alunos 

aprendem como eram confeccionados os mapas pelos indígenas.  

O Planeta Terra é o assunto do capítulo quatro, discutindo no subtítulo o Sistema 

Solar, a influência do Sol e da Lua na Terra, os movimentos da Terra, as estações do ano e 

os fusos horários. Todo o assunto do capítulo é trabalhado com ilustrações, esquemas da 

fase da lua e do sistema solar. Uma das questões abordadas no livro faz referência ao filme 

“ET, o Extraterrestre”, de 1982, dirigido por Steven Spielberg, criando, assim, a 

possibilidade de relacionar o assunto ao filme, o que instiga o aprendizado do aluno. O 

capítulo cinco, sobre a crosta terrestre, enfoca o objeto de estudo de forma ilustrada com 

imagens do planeta, das camadas internas da Terra, conforme (Figura 3), no qual o conteúdo 

das imagens chama a atenção do educando para a leitura visual. 
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Figura 2 – Ilustração da crosta terrestre no livro didático “Para viver juntos” 

 
Fonte: Sampaio, 2012. 

 

Além da crosta terrestre, o capítulo cinco apresenta os seguintes conteúdos: a 

estrutura interna, a litosfera, os recursos naturais renováveis e não renováveis, os recursos 

minerais, suas distribuições e a intensa exploração, os combustíveis fósseis, o consumo de 

petróleo, a importância e a formação dos solos e a desertificação. Assim, para este tema, 

sugerimos o filme “Viagem ao centro da Terra”, o qual está ligado com o tema estrutura e 

dinâmica da Terra. 

No contexto desses conteúdos, a coleta seletiva (Figura 4) está presente e destaca-

se pela relevância nos dias atuais, visto que cada vez mais se produz resíduo e as 

alternativas para a minimização do problema parte das ações educativas, orientando pela 

diminuição do consumo e, consequentemente, gerando menos quantidade de resíduo. 

Sugere-se, para os docentes trabalharem neste capítulo, uma pesquisa sobre a coleta seletiva 

na cidade, a quantidade de resíduos produzidos pela população e para o debate em sala após 

a pesquisa, alternativas para solucionar os possíveis problemas elencados na pesquisa, além 

do documentário “História do lixo de Jataí”, produzido por Pinto (2006).  
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Figura 3 - Atividades propostas sobre o lixo. 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p. 93) 

 

A importância da reciclagem pode ser o destino dado ao resíduo a partir do momento 

em que se passa a olhar os resíduos como um grande potencial de matéria prima, pois, 

segundo Rego (2002, p.8) [...], “a maior parte do lixo produzido é orgânico, constituído por 

restos de alimentos, cascas de frutas e de verduras”. E a partir do momento em que se 

enxerga o lixo como um produto a ser reciclado, segundo Pinto (2007, p.45) “gera postos de 

trabalho e, consequentemente, renda, é preciso mudar a cultura em relação ao lixo, 

responsabilizando quem produz o mesmo”. 

O modo como a reciclagem foi abordada neste capítulo, principalmente na atividade 

indicada (Figura 4), permite ao educando uma reflexão sobre a sua prática, no que consiste 

ao lixo acumulado em casa, demonstrando de forma consciente a questão. 

Neste mesmo capítulo, no módulo três, discute-se o solo, apresentando sua formação 

e sua relação com o lixo, que é um dos causadores de poluição e degradação do mesmo. O 
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tema poderia ser trabalhado de forma mais aberta e profunda, de forma que relatasse 

detalhadamente vários impactos, os quais os resíduos são agentes responsáveis, como a 

contaminação do lençol freático por meio do chorume. 

O capítulo seis apresenta a formação e modelagem do relevo terrestre, no qual se 

discutem o intemperismo e a erosão, ação dos agentes internos e externos, mares, geleiras, 

ventos e a ação humana, que também transforma o relevo. Sampaio (2012, p. 115) afirma 

que: 

 

As sociedades são importantes agentes transformadores da paisagem. Para 

atender às suas necessidades, elas modificam o relevo, criando novas 

formas. Um bom exemplo são as áreas litorâneas aterradas, que criam um 

novo espaço onde antes havia mar. Atualmente, a tecnologia permite que 

os aterros avancem pelo mar, criando ilhas artificiais. 
 

As atividades propostas neste capítulo apresentam uma boa conexão com o tema 

discutido, por meio de ilustrações (Figura 5) que facilitam a compreensão do assunto 

abordado, mesmo que trabalhado para alunos da série inicial do fundamental II. 

 

Figura 4 - Ilustração da transformação do relevo. 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p.115) 

 

O tema Deriva continental é pontuado no texto através da teoria de Wegener e da 

Pangeia, no qual são apresentadas as argumentações e ilustrações que esclarecem bem o 

assunto. Na sequência, os temas discutidos são os agentes internos: placas tectônicas, 

terremotos vulcões, os movimentos divergentes e convergentes, subducção, deslocamento 

de placas e a formação das cordilheiras. 

A proposta da discussão do tema é associar a discussão conceitual com a situação 

social, no qual Sampaio (2012, p.127) afirma que os “atingidos por terremotos, os países 

ricos, geralmente, sofrem menos danos materiais e perdas de vida do que as nações pobres”. 



36 

 

 

 

Fato que ocorre por conta de maior desenvolvimento social e cultural nos países 

desenvolvidos; a população é preparada para se proteger em caso de terremoto, além de 

investimento em tecnologias para construção de edifícios, pontes capazes de resistir a 

grandes abalos. Já nos países pobres, como disse Sampaio (2012, p. 127) “os abalos 

sísmicos causam maior destruição e mais mortes, pela precariedade das construções e pela 

falta de tecnologia equipamentos e recursos para socorrem as pessoas”.  

O assunto relevo é explicado demonstrando que as mudanças são continuas, ou 

seja, o relevo está constantemente sendo construído e modificado, enaltecendo a 

importância do relevo para a ocupação humana, como por exemplo, para a defesa militar, 

em que os fortes sempre foram construídos em áreas altas e, assim, a visualização facilitaria 

a defesa e, além disso, “o conhecimento das formas de relevo é muito importante para 

planejar, por exemplo, o crescimento das cidades e a ocupação de encostas, para identificar 

a necessidade da construção de rodovias e túneis, entre outros” (SAMPAIO, 2012, p.130).  

 O livro apresenta os quatro tipos de relevo: cadeias montanhosas, as depressões, 

as planícies e os planaltos, sendo que os fatores externos, como o vento, as chuvas, os rios e 

mares, as geleiras e a luz solar, influenciam mais as planícies, os planaltos e as depressões 

(Figura 6). Já as cadeias montanhosas e alguns tipos de depressão são influenciados com 

mais intensidade pelos movimentos tectônicos (SAMPAIO, 2012).  
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Figura 5 - Ilustração de planície e planalto 

 

Fonte: Sampaio, (2012, p.133)  

 

As atividades contidas nestes capítulos apresentam-se de forma global com o mapa-

múndi das placas tectônicas. Há observações e análise de vulcões em vários países, como 

erupções no Japão e na Islândia, fazendo relação também com a Cordilheira ou Himalaia, 

relacionando-os com as atividades sísmicas.  

Nesta parte do livro, é proposto pelo autor um trabalho de campo, conforme (Figura 

7 e 8), como uma forma de visualizar o que foi trabalhado em sala, fazendo a conexão entre 

prática e teoria, com o objetivo de aprofundar a compreensão com a atividade externa. O 

que é muito interessante e instigante para os educandos, visto que nesse momento é possível 

aliar a teoria com a prática, assim: 

 

[...] o alunos do 5º a 9º ano têm a chance de descobrir uma nova Geografia 

e de percebê-la, não como tema restrito à sala de aula, mas como projeto 

de pesquisa na aula se aprende a olhar o objeto estudado e a atribuir-lhe 

sentido (SELBACH et al, 2014, p. 69). 

 

Entretanto, o autor alerta que, para executar o trabalho de campo, é necessário um 

planejamento prévio, para que atinja o objetivo esperado, como é colocado por Sampaio 

(2012, p.142), ao afirmar que “o trabalho de campo deve ser composto por três etapas: 
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atividades preparatórias, atividades de campo e atividades de retorno”. A sugestão neste 

capítulo é para que se produzam, com os alunos, maquetes sobre o relevo da cidade, após as 

aulas teóricas e a prática com o campo em que a produção das maquetes seria o fechamento 

do conteúdo.  
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Figura 6 - Explicação sobre trabalho de campo 

 

Fonte: Sampaio (2012, p.142) 
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Figura 7 - Atividades de campo 

 

Fonte: Sampaio (2012, p.143) 
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No tema do capítulo sete, água na Terra, o autor apresenta que toda a água da Terra é 

denominada de hidrosfera, composta pelos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, águas 

subterrâneas e pela água presente na atmosfera. O conteúdo está bem explanado pelo autor, 

Sampaio (2012, p.146), como pode se ler a seguir: 

 

a água é encontrada na natureza em três estados da matéria, nas formas 

sólida, líquida e gasosa. A água é essencial para a sobrevivência humana, 

fator que a coloca como um dos principais assuntos discutidos na 

atualidade, sendo importante em todos os aspectos do cotidiano, sendo 

essencial na agricultura, nas indústrias, nos transportes, na higiene pessoal, 

nos serviços domésticos. 

 

A distribuição das águas também direciona e influencia o desenvolvimento das 

sociedades, do ser humano e o espaço geográfico; as áreas urbanas desenvolvem-se 

essencialmente às margens dos rios e lagos. E as águas fluviais são importantes vias de 

transporte de pessoas e mercadorias. Segundo Sampaio (2012, p 147), a presença de água na 

Terra é sempre a mesma, o que muda são seu estado físico e sua distribuição na superfície 

terrestre. O autor explica que o ciclo hidrológico ou ciclo da água, como podemos analisar 

na (Figura 9), é o movimento permanente da água.  Em virtude do calor do Sol, a água, 

presente em rios, lagos, oceanos e solos, evapora, além do fator respiração e transpiração. 

 

Figura 8 - Esquema do ciclo da água. 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p.147). 
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O autor apresenta o conteúdo sobre a água, ao mesmo tempo em que provoca a 

atenção dos alunos para as suas atitudes com o uso da água, ao incluir o texto intitulado 

“Água em números” (Figura 10).  

 

Figura 9 - A Água em números. 

 
Fonte: Sampaio (2012, p. 148) 

 

As águas oceânicas, formadas pelos mares e oceanos, representam a maior parte da 

água da Terra, regulando o clima do planeta, além de construir o habitat de um grande 

número de seres vivos. O capítulo trabalha todo o contexto das águas oceânicas, como a 

pesca oceânica, pesca industrial, a superexploração pesqueira, a pesca costeira. Neste 

capítulo, poderia ser trabalhada, como atividade de pesquisa, a questão hídrica que o Brasil 

está passando neste momento, final de 2014 e início de 2015, em que a diminuição das 

chuvas tem causado transtorno na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, 

conforme divulgado na mídia falada e escrita, fato que enseja pesquisas sobreas causas e as 

consequências, gerando um debate enriquecedor em sala. 

O livro didático adotado pelo município pontua também a exploração do petróleo e 

do gás natural, o transporte oceânico e a ocupação das zonas litorâneas. A poluição e 

degradação nos últimos anos têm crescido; os maiores poluentes dos mares e oceanos são os 

esgotos domésticos e industriais, despejados sem tratamento no mar, e os vazamentos de 

petróleo que ocorrem com navios petroleiros e vazamentos de plataformas de exploração 

submarina ou de oleodutos. 

Todos os conceitos envolvidos no tema água são trabalhados no capítulo, como as 

águas continentais, as geleiras, os rios perenes, intermitentes, as águas subterrâneas, o 

aquífero guarani e toda a exploração das águas continentais, como a irrigação a energia 

hidrelétrica, o transporte de mercadorias. Segundo Sampaio (2012, p. 148), 
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As águas continentais são as que se acumulam nas terras emersas, mais as 

águas subterrâneas. As águas oceânicas, formadas pelos mares e oceanos, 

representam a maior parte da água na Terra. Elas desempenham papel 

fundamental na produção de oxigênio e na regulação do clima do planeta, 

além de constituir o hábitat de um grande número de seres vivos.  

 

A discussão sobre a poluição é pontuada pela ação antrópica, visto que os rios e 

lagos estão mais poluídos por receberem esgotos domésticos e industriais sem tratamento, 

além de produtos químicos usados na agricultura que são levados para os rios e lagos pela 

chuva. A contaminação dos rios, dos lençóis de água subterrânea e das nascentes diminui a 

disponibilidade de água potável, conforme podemos observar na (Figura 11). 

Os principais causadores da poluição dos oceanos são os resíduos industriais, 

pesticidas, fertilizantes, esgoto doméstico e petróleo proveniente de vazamentos de barcos, 

de naufrágios de petroleiros e de escapes de plataformas petrolíferas e oleodutos, segundo 

Sampaio (2012 p. 154).  

 

Figura 10 - Pelicano atingindo pelo vazamento de óleo no golfo do México, em 2010. 

 

 Fonte: Sampaio, (2012, p.154) 

 

Outro fator enfatizado por Sampaio (2012, p. 160) “é o desmatamento das áreas de 

nascentes, o assoreamento de rios e a impermeabilização do solo que colabora para reduzir a 

reposição dos aquíferos”. Assunto bastante relevante nos dias de hoje e que precisa de uma 

discussão muito interativa com os discentes para que haja um processo de conscientização 

duradouro. 

Todo o capítulo referente à temática da água está coerente em todos os conceitos, 

pontuando muito bem o assunto, a importância da água para a vida, a poluição e a possível 

escassez de água potável. As medidas preventivas também expostas no texto trazem a 

importância da preservação dos mananciais para as futuras gerações. O texto fala também 

sobre o reuso ou a reciclagem do recurso, como o tratamento do esgoto, que poderia ser 
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utilizado nos processos que não requerem água potável, apenas água sanitariamente segura, 

garantindo o uso racional da água. 

A coluna “Acesso à água tratada” (Figura 12) traz atividades que propõem releitura e 

a análise do texto é interessante, pelo fato de fazer o educando reler e expor o que imagina, 

e, assim, facilita o direcionamento da discussão pelo professor, pois parte do conhecimento 

prévio do aluno, do seu cotidiano para se chegar à abstração já afirmada numa metáfora por 

Kaercher (2007, p. 31), de que o “professor fornece a escada para o aluno subir em 

abstração e conhecimento. Mas, logo, retira a escada e diz: Vão descobrir outros caminhos”.  

 

Figura 11 - Atividades proposta de releitura e opinião dos alunos. 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p. 161)  

 

A atividade presente no capítulo sete é interessante, pois parte do uso da água em 

residências, um tema bastante comum, visto que todos utilizam água em ambiente 

doméstico e a atividade facilita a aprendizagem e valoriza o cotidiano do aluno. Além disso, 

do ponto de vista de aprendizagem e fixação, as atividades propostas (Figura 13) são 

interessantes, pois utilizam vários recursos, como: produção de gráficos, perguntas, análise 

de textos e sugestões de livro e sites. Todos esses recursos despertam a análise e 

interpretação de texto. 
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Figura 12 - Atividades propostas 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.163) 

 

Como sugestão de atividades, a proposta é que os alunos tragam para sala de aula o 

talão emitido pela Saneago, com demonstrativo do gasto de água mensal em cada 

residência. Assim, podem analisar o consumo e produzir um gráfico com os gastos, 

conteúdo que pode ser interagido com outras disciplinas, como matemática. 

No capítulo oito, o assunto discutido é atmosfera terrestre. A página de abertura 

começa com questionamentos denominados: converse com seus colegas, em que a imagem 

mostra várias pipas referindo à brincadeira de criança que precisa de vento para poder 

“soltar pipas”, fazendo com que o aluno acesse seu conhecimento prévio, pois, dessa forma, 

desperta a construção da abstração, conforme afirma Oliveira (2006, p. 219): 
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Em termos de ensino aprendizagem, cada estudante constrói [...], e cada 

conteúdo é construído [...] em sua própria dimensão dos significados e 

níveis de abstração, sua própria visão de mundo e de homem, seu próprio 

conhecimento social e ambiental e, por fim, atinge sua própria cidadania. 
 

As explicações estão bem claras, principalmente em relação à diferenciação entre 

clima e tempo, conceitos colocados pelo autor do livro: tempo atmosférico é o estado da 

atmosfera em um local da superfície terrestre em determinado momento. Quando dizemos 

que determinado país é muito frio, estamos nos referindo ao clima. Clima é o conjunto das 

situações atmosféricas mais recorrentes de uma região. Conceitos confundidos com muita 

frequência pelas pessoas. A previsão do tempo é relatada desde a antiguidade; os seres 

humanos vêm observando as características da previsão com o objetivo de planejar 

atividades diárias e hoje, com o avanço da tecnologia, os equipamentos são capazes de 

fazerem a previsão do tempo com mais precisão. Temperatura, maritimidade, latitude, 

altitude, ampliação térmica, precipitações, tipos de chuvas, pressão atmosférica, ventos, 

tudo explicado com conceitos, ilustrações e atividades. A parte “mundo aberto”, atividade 

proposta pelo material, traz um texto para leitura e análise, além de questões para serem 

respondidas. Todo o capítulo é bastante ilustrado com imagens (Figura 14). Neste momento, 

também pode ser feita uma visita à Estação Meteorológica da UFG em Jataí, com objetivo 

de conhecer os equipamentos e também obter dados para que possa ser montado um gráfico, 

em sala, da quantidade de chuva mensal no município (Figura 14).  

 

Figura 13 - Camadas da Atmosfera 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p. 172). 
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 No terceiro módulo desse capítulo, o assunto abordado refere-se à dinâmica 

climática, bem como a circulação de massas de ar, clima do Brasil, os climas da Terra, os 

fatores do clima, apresentado com mapas de clima do Brasil, mapa de massas de ar, 

climograma para leitura e atividade. Neste capítulo, a proposta para atividades é a produção 

de um climograma, com dados do município coletados na estação meteorológica ou no site 

www.inmet.gov.br. 

O módulo quatro trabalha com a temática da poluição atmosférica e suas 

consequências, sendo que traz pequenos textos sobre a chuva ácida, explicando que nos 

países industrializados as chuvas ácidas são comuns, segundo Sampaio (2012, p. 188): 

 

No Brasil, a cidade de Cubatão, importante polo industrial no estado de 

São Paulo, apresentava altíssimo índices de poluição. Como consequência 

a chuva destruiu áreas da mata Atlântica próximas à cidade e depois de 

muita pressão foi estabelecida uma legislação e rigorosa fiscalização para 

conter os gases poluentes em Cubatão. 

 

Também é tratada a questão da inversão térmica, que ocorre nos meses mais frios, 

nas primeiras horas do dia. Este conteúdo está disponível no multimídia “Poluição 

atmosférica”, material que é divulgado no livro didático adotado.  

O conceito da camada de ozônio coloca que fica a 30 quilômetros de altura e 

funciona como um filtro que absorve os raios solares ultravioletas de determinado tipo 

(UVB), prejudiciais à vida no planeta. No final dos anos 1970, foi detectada a presença de 

“buracos” ou falhas nessa camada, principalmente sobre o continente Antártico (Figura 15). 

Pesquisas descobriram que os CFCs (clorofluorcarbonos), gases presentes em 

aerossóis, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, reagem com as moléculas, 

transformando-as em substâncias não eficazes contra os raios ultravioletas. A diminuição da 

camada de ozônio aumenta a incidência dos raios ultravioletas, que podem provocar câncer 

de pele, cegueira e queimaduras. 

No final dos anos 1990, segundo Sampaio, iniciou-se uma campanha de 

conscientização mundial pela substituição gradual dos CFCs por outros produtos. Um 

tratado internacional garante que a fabricação de produtos com CFCs seja drasticamente 

limitada. 

Quando a radiação solar atinge o planeta, ela é transformada em calor, que aquece a 

atmosfera. Parte desse calor perde-se no espaço. Outra parte é bloqueada por elementos 

presentes na atmosfera, como umidade, gases e poeira, fenômeno conhecido como efeito 

estufa. 
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Nos últimos anos, o efeito estufa tem se tornado mais intenso, aumentando a 

temperatura média do planeta. Admite-se que esse fato esteja associado ao aumento da 

emissão de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônico e o gás metano. A esse 

processo, denominamos aquecimento global. 

Os temas camadas de ozônio e efeito estufa estão bem contextualizados, porém fica 

uma lacuna em relação a dados atualizados. Dessa forma, o professor precisará 

complementar as informações trazidas no livro para que os alunos tenham dados 

atualizados. 

 

Figura 14 - Imagem de satélite da camada de ozônio 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p.189) 

 

As atividades propostas estão baseadas em análise de texto, como o “viajando pelo 

mundo”, retratando as variedades das paisagens do Peru com texto, leitura de gráfico, mapa 

de localização e atividades. Na síntese, é exposto resumidamente o assunto atmosfera 

terrestre. As questões da atividade estão bem conceituadas com texto interpretativo, 

perguntas e respostas. A Figura 16 mostra a atividade proposta pelo autor. 
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Figura 15 - Atividades do livro didático com o tema mudanças climáticas 

 

 Fonte: Sampaio, (2012, p.193) 

 

Na unidade nove, sobre a biosfera, o autor inicia definindo o termo, que, segundo 

Sampaio (2012, p. 200), “foi empregado pela primeira vez em 1875. por Eduard Suess, que 
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a definiu como lugar na superfície da Terra onde a vida reside”. Além disso, o capítulo 

expõe os biomas terrestres: florestas pluviais, savanas, campos, desertos, florestas 

temperadas, floresta boreal, tundra. A parte “mundo aberto” traz um texto sobre o capim 

dourado do Jalapão, relatando a associação criada e atividades. 

No módulo dois, trabalham-se a atuação humana e os ambientes naturais e as 

sociedades humanas, a exploração dos ambientes florestais, exploração mineral, exploração 

das zonas polares (Figura 17). Apresentam-se, ainda, os temas sobre a preservação, o plantio 

de florestas, unidades de conservação e o desenvolvimento sustentável. O ser humano 

influencia a natureza e também é influenciado por seus elementos. Ao mesmo tempo em que 

retira do ambiente uma grande variedade de recursos naturais, sofre influência dos 

ambientes naturais no cotidiano. 

Segundo Sampaio (2012, p. 217), 

 

Impactos ambientais são alterações no meio ambiente, provocadas por 

ações humanas. Em muitos países, existe legislação que prevê o estudo de 

possíveis impactos ambientais antes da intervenção humana no meio 

ambiente – por exemplo, antes da construção de uma estrada. Esses 

estudos, associados a outras medidas, procuram evitar grandes e 

destrutivas alterações no ambiente natural. 
 

Figura 16 - Madeiras retiradas da floresta Amazônica em Santarém, Pará, 2009 

 

 Fonte: Sampaio, (2012, p.207) 
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O conceito de desenvolvimento sustentável trabalhado pelo autor pontua que o termo 

surgiu como uma tentativa de conciliar a necessidade de preservação da natureza com os 

interesses econômicos. A ideia de desenvolvimento sustentável consiste no uso dos recursos 

naturais sem provocar prejuízos ambientais no presente, garantindo, dessa forma, a 

utilização desses recursos pelas gerações futuras.  

A atividade propõe a construção de um pluviômetro, com objetivo de medir a 

precipitação, de olho no texto, indicação de livros (Figura 18). Desta forma, vemos que 

diversos trabalhos estão sendo realizado com a temática de utilização de materiais 

recicláveis em sala de aula, como Rezende et al. (2012), os quais construíram pluviômetros 

com os alunos e foram mais além, com a confecção do mapa pluviométrico da região onde 

os alunos coletaram os dados. 
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Figura 17 - Atividade de construção de pluviômetro 

 
Fonte: Sampaio, (2012, p. 211). 
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4.2 Questões Ambientais Abordadas no Livro Didático “Expedições Geográficas”, 

Adotado pela Rede Estadual de Jataí 

 

 O livro utilizado nas escolas estaduais de Jataí (GO), “Expedições geográficas”, tem 

como autores: Melhem Adas (bacharel e licenciado em Geografia) e Sergio Adas (doutor 

em Ciências, com área de concentração em Geografia Humana, pós-doutor pela Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo e bacharel e licenciado em Filosofia pela USP). 

 A coleção está dividida em oito unidades, cada uma com quatro capítulos, 

denominados pelos autores por “Percursos”, que totalizam 32 percursos. A página de 

abertura apresenta o assunto que será tratado nos quatro percursos, ou seja, nos quatro 

capítulos. 

 Os percursos apresentam conteúdos organizados em títulos e subtítulos que facilitam 

a compreensão dos temas. As informações são apresentadas por meio de diferentes 

linguagens, utilizando textos, mapas gráficos, tabelas, ilustrações e fotos. As atividades 

interpretam os elementos pontuados nos percursos. 

 O livro também conta com uma seção denominada aquecendo, seções laterais, 

glossário, estações, estação socioambiental, estação cidadania, estação história e estação 

ciências, infográfico, bagagem de ferramentas, seções de fechamento de percurso, outras 

rotas, encontros e atividades. 

O Aquecendo, aborda os conhecimentos prévios com objetivo de estimular o 

interesse nos temas.  

Nas Seções laterais do livro, o autor sugere outras referências, como livros, vídeos, 

sites que ajudam aprofundar e complementar o conhecimento.  

O glossário apresenta o significado de termos pouco comuns ou desconhecidos. A 

seção estações é o local em que se apresentam os textos de revistas, jornais, livros e sites 

que desenvolvem os temas transversais e complementam o conteúdo do Percurso, sendo 

dividida em quatro tipos: estação socioambiental, que aborda temas sociais e ambientais, 

além de desenvolver a compreensão das relações entre o espaço geográfico, sociedade e 

ambiente; estação cidadania, que traz textos que possibilitam refletir e assumir uma 

posição diante de problemas ligados à realidade e discutir medidas e soluções; estação 

história, que trata dos aspectos de um determinado tema para enriquecer seu estudo, visto 

que o texto com as atividades busca reforçar as relações entre o espaço geográfico e tempo 

histórico; estação cidadania, que traz textos que possibilitam refletir e assumir uma posição 

diante de problemas ligados à realidade e discutir medidas e soluções; estação ciência, que  
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por meio de textos reflete sobre o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para o 

desenvolvimento da sociedade.  

O livro apresenta infográficos que aparecem tanto na abertura como no meio do 

percurso, sempre acompanhados de questões relevantes sobre o que foi proposto. Já as 

seções de fechamento de percurso têm como objetivo ampliar, por meio de textos e 

atividades, o seu repertório cultural e conhecimento de técnicas e procedimentos utilizados 

na Geografia. São três seções diferentes: bagagem de ferramentas, outras rotas e encontros. 

Na seção bagagem de ferramentas são apresentados procedimentos específicos da 

Geografia e técnicas de estudo e pesquisa que permitem aprimorar o trabalho individual e 

em grupo. 

Outras rotas é uma seção que possibilita conhecer lugares diferentes, que tenham 

significado religioso, cultural, arquitetônico.  

Em encontros, são apresentados aspectos do cotidiano de diferentes povos, etnia ou 

personagens, privilegiando a diversidade étnica cultural. Propõe-se uma reflexão sobre a 

importância da diversidade e do respeito pela diferença. 

As atividades sempre aparecem nas páginas duplas no final dos Percursos pares, que 

visam à releitura e revisão dos conteúdos, interpretação de mapas, textos, tabelas, 

estimulando a reflexão a respeito do que foi estudado. 

A unidade 1 aborda a orientação e localização no espaço geográfico, trabalhando o 

espaço e paisagem, o espaço geográfico, o lugar, orientação pelos astros, pontos cardeais, 

orientação pela bússola, paralelos, meridianos, latitude, longitude e altitude. No final da 

unidade, os autores retomam os temas abordados através do conto “Geografia de Dona 

Benta”, de Monteiro Lobato, cuja atividade proposta é uma interpretação de texto por meio 

da leitura, levando o aluno a compreender o assunto trabalhado. 

Essa atividade do livro com a literatura do Monteiro Lobato é interessante ao tratar 

de assuntos em que tudo é possível, como disse Escosteguy (2008, p. 1): 

 

Trabalhar com as obras de Monteiro Lobato é fazer emergir a fantasia e a 

criatividade, já tão esquecidas. Não há, com certeza, na ficção de Lobato 

para crianças, nenhuma fronteira entre o real e o maravilhoso, o possível e o 

impossível. Tudo é tão natural, tudo era tão possível. 

 

O estímulo à imaginação traz interesse ao aprendizado e estimula os alunos a 

interpretarem a história; o ensino usa formas de ensinar que fujam do trivial quadro, livro e 

giz. 

Na unidade 2, o livro retrata os elementos básicos da cartografia, desenvolvendo os 

temas mapa; símbolos cartográficos; globo terrestre; planisfério; escala; a representação 
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gráfica do relevo; perfil topográfico; gráficos. Todos esses temas referentes à cartografia 

devem ser compreendidos pelos alunos de forma que, segundo Katuta (2006, p. 138), “as 

categorias de análise do(s) fenômeno(s) representado(s) e estruturas de pensamento nos 

permitam, não apenas localizar, descrever, mas também entender e estabelecer raciocínio 

analítico para a elaboração de explicações acerca das paisagens”.  

A unidade 3 apresenta a Terra e seus aspectos físicos gerais, bem como o planeta 

Terra, satélites artificiais e naturais da Terra, a forma da Terra, as zonas de iluminação, 

movimento de rotação, translação, inclinação do eixo da Terra, as estações do ano, litosfera, 

biosfera, as rochas, fósseis e as eras geológicas.  

O relevo continental com os agentes internos; Percurso 13, As formas de relevo 

continental e os agentes do modelado; Percurso 14, Os dobramentos; Percurso 15, As falhas 

e os terremotos; Percurso 16, O vulcanismo, são os conteúdos contidos na unidade 4, os 

quais são trabalhados detalhadamente com ilustrações. 

O conteúdo da unidade 5 refere-se ao relevo continental: agentes externos. Percurso 

17, A ação do intemperismo, das águas correntes e das águas oceânicas; Percurso 18, A 

ação do vento, das geleiras e dos seres vivos; Percurso 19, O relevo do Brasil e o Percurso 

20, A hidrografia do Brasil.  

Adas e Adas (2011, p. 106, 107,110) conceituam os relevos: 

 

Montanhas são grandes elevações naturais do relevo. Planaltos são áreas 

da superfície terrestre, menos elevadas que as montanhas e mais ou menos 

planas, delimitadas escarpas. Planícies são formas de relevo mais ou 

menos planas ou suavemente onduladas, geralmente de grande extensão. 

 

Desta forma, as unidades 3, 4 e 5 apresentam os conteúdos de forma direta e 

descritiva, sem aprofundar os conhecimentos. Além disso, as atividades são bem diretas ao 

conteúdo, principalmente com perguntas abertas e algumas atividades com análise de mapas 

e ilustrações, com exceção das atividades dos Percursos 11 e 12, que contêm uma atividade 

com um trecho de gibi de Maurício de Sousa, outra atividade sobre pinturas de Claude 

Monet e paisagem, e a unidade 5 apresenta uma atividade a partir de uma notícia de jornal. 

Como sugestão de atividades, poderiam ser confeccionadas maquetes do relevo do 

município de Jataí, pois, assim, os educandos trabalhariam a teoria com os conceitos e de 

forma lúdica com a produção do material que poderia ser apresentado em outras turmas 

como forma de interação.   

No percurso 20, o tema é a hidrografia do Brasil. Segundo Adas e Adas (2011, p 

158), a água é um recurso natural de grande valor socioeconômico e fundamental à 

existência da vida na Terra. Por isso, deve ser usada de maneira criteriosa para que não se 
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degrade nem se esgote. Em seguida, é pontuado o tema água no Brasil; em torno de 12% de 

toda a água doce superficial do planeta encontram-se no Brasil. Essa reserva considerável de 

águas deve-se, entre outros fatores, ao clima, que assegura chuvas abundantes e regulares 

em quase todo o país.  

Neste percurso, sugerimos como atividade uma pesquisa sobre as hidrelétricas 

construídas na região sudoeste de Goiás, questionando o motivo da construção e sua 

importância para o contexto nacional energético. As (Figuras 19 e 20) mostram as regiões 

hidrográficas do Brasil. 
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Figura 18 - Regiões hidrográficas do Brasil 

    

Fonte: Adas e Adas (2011) 
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Figura 19 - Classificação das Bacias Hidrográficas 

 

Fonte: Adas e Adas (2011) 
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Na página de abertura da unidade 6, discutem-se as questões climáticas, começando 

com uma breve explanação de clima e ocupação. O Aquecendo traz questões pertinentes 

para que comece a despertar no aluno comece o interesse pelo assunto. Na sequência do 

capítulo, há relatos sobre os conceitos de clima e tempo. Segundo Adas e Adas (2011 p 

170): 

 

O tempo atmosférico de uma localidade, da cidade onde você mora, por 

exemplo, é o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos 

básicos do clima, isto é, da temperatura do ar atmosférico, da pressão e da 

pressão atmosférica. As mudanças de tempo ocorrem em qualquer lugar, 

devido principalmente aos deslocamentos das massas de ar. 

 

Sobre latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e amplitude térmica, após 

trabalhar o conceito, o livro traz imagens das cidades de Vitória (ES) e Campo Grande 

(MS), fazendo o seguinte questionamento: excluindo a influência da altitude, que fatores 

explicam a diferença de amplitude térmica anual das cidades de Vitória (ES) e Campo 

Grande (MS)?  

Ainda na unidade 6, o autor retrata a relação entre o clima e a ação humana, sobre os 

quais segundo Adas e Adas (2011, p. 175),  

 

O ser humano tem atuado muitas vezes na natureza de forma destrutiva. 

Entre os vários exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento 

que influencia diretamente o clima local, regional e global. A retirada da 

vegetação afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera, facilita a 

ocorrência de erosão do solo e coloca espécies animais e vegetais em risco 

de extinção. 

 

A Figura 21 retrata a interferência do homem na natureza e leva o educando a refletir 

sobre os problemas ambientais.  

 

Figura 20 - Ilustração sobre a relação homem e o clima 

 
Fonte: Adas e Adas (2011) 
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O infográfico discute o clima e os fatores geográficos, com um esboço interessante 

de um traçado do Polo Norte ao Polo Sul, mostrando a relação da altitude, latitude e a 

vegetação, que têm influência sobre o clima. 

Além disso, nesta mesma unidade, na estação socioambiental, trabalha-se com o 

texto intitulado Moradias em risco, que trata dos deslizamentos de terra em Angra do Reis, 

litoral do estado do Rio de Janeiro, ocorridos em Janeiro de 2010. E na parte Bagagem de 

ferramentas, utilizam-se climogramas para interpretar o clima, tabela com dados e o 

climograma para que o aluno faça a leitura a partir das instruções de como fazer.  
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Figura 21 - Atividades com climograma e tabela 

 

 Fonte: Adas e Adas (2011, p.179) 
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Ainda na unidade 6, os climas do mundo e do Brasil têm abertura com o mapa mundi 

com os principais tipos de clima (Figura 23), em que todos são conceituados. Questiona-se, 

também, sobre o tipo climático do Estado onde o aluno vive. Aliás, nesta unidade, as 

ilustrações e mapas apresentam perguntas diretas que valorizam o lugar em que os alunos 

vivem, trazendo o conteúdo para o cotidiano dos alunos, pois observar o lugar daqueles que 

nele residem, ajuda-os a compreender o mundo (NOGUEIRA, 2006).    

 

Figura 22 - Ilustrações com os tipos climáticos mundiais 

 
Fonte: Adas e Adas (2011) 

 

O tema paisagens conta com ilustrações de paisagens vegetais naturais e áreas 

modificadas pela ação humana, sendo que todos os tipos de vegetação são explanados no 

decorrer do percurso 23, com ênfase na biodiversidade e na importância de aumentar o 

conhecimento sobre as espécies animais e vegetais, visando à preservação, pois, 

 

No Brasil, como nas diversas regiões do mundo, também ocorreu a 

devastação de formações vegetais originais, em maior ou menor 

intensidade. Na floresta Amazônica, a extração madeireira, a pecuária, a 

agricultura, a extração mineral e a construção de hidrelétricas provocaram 

e ainda provocam grandes desmatamentos (ADAS e ADAS, 2011, p. 192). 

 

Sugerimos que o conceito de paisagem seja apresentado aos discentes e discutido, 

fortalecendo, assim, um dos elementos da Geografia, importante para a discussões atuais e 
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futuras. São apresentadas as paisagens mundiais de forma rápida e sucinta, conforme 

(Figura 24). No percurso 24, são apresentadas as formações vegetais do Brasil, com 

sugestões de filmes, como o documentário “Nas cinzas da floresta”, de 1987, e uma a leitura 

dos livros “Tainá: Uma aventura na Amazônia” e “Tainá 2: A aventura continua”, de 2001 e 

2005. Na página 200, é apresentada uma coluna sugerindo acessar o site do Ministério do 

Meio Ambiente (www.mma.gov.br) para mais informações sobre os principais tipos de 

vegetação no Brasil. Sugerimos como atividade uma pesquisa sobre a vegetação do local, 

dessa forma os alunos terão contato com seu meio. A pesquisa pode ser complementada 

com uma atividade de campo e um debate em sala de aula, para que todos os alunos possam 

compreender as diferenças. 
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Figura 23 - Tipos de Vegetação 

   

Fonte: Adas e Adas (2011, p.190) 
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A unidade 7 traz como tema o Extrativismo e agropecuária, no qual o objetivo do 

capítulo é permitir ao aluno aprender as diferenças entre extrativismo vegetal e agricultura e 

entre garimpagem e indústria extrativa mineral. Os autores citam como exemplo as roupas, 

que têm como matéria prima o algodão, o tênis, que tem como base a borracha, oriunda do 

látex.  

Além disso, apresenta os conceitos de recursos naturais renováveis, e recursos 

naturais não renováveis, que são aqueles que, uma vez esgotados não podem ser repostos, 

ou cuja renovação ocorre em ritmo muito lento. Recurso inesgotáveis são aqueles que, 

mesmo utilizados intensamente, não se esgotam, como ar, energia solar e vento. Segundo 

Adas e Adas (2011, p 206) (Figura 25).   

 

Figura 24 - Ilustração do Parque Eólico do município de Osório, RS (2010) 

 
Fonte: Adas e Adas (2011, p. 206) 

 

Na parte reservada ao extrativismo no Brasil, Adas e Adas (2011) relatam 

resumidamente a história de Chico Mendes, líder seringueiro e ambientalista, que morreu 

assassinado, em dezembro de 1988, por lutar pela preservação da Floresta Amazônica, cujo 

nome foi dado à primeira reserva extrativista do Brasil, que foi criada em sete de março de 

1990. No percurso 26, o tema é o extrativismo mineral no mundo e os impactos 

socioambientais, como o impacto da garimpagem. As atividades do capítulo exploram 

imagens, gráficos, mapas e questões dissertativas.  

Destaca-se, nesta unidade, o Percurso 27, com o tema agricultura e as condições 

naturais: o clima, o solo, a agricultura e relevo, os sistemas de produção agrícola, a 

organização da produção da agricultura brasileira, o latifúndio, agricultura familiar, a 
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unidade familiar de subsistência, a empresa agrícola, impactos ambientais, uso de 

agrotóxico, cujos assuntos são discutidos com conceitos, imagens e mapas retratando o 

assunto discutido.  

O percurso 28 apresenta a pecuária, as formas de criação de gado, o pastoreio, o 

nomadismo pastoril, a transumância, a pecuária, os sistemas de pecuária, pecuária extensiva, 

semiextensiva e, por fim, a pecuária no Brasil, que é o país detentor do segundo maior 

rebanho bovino do mundo, atrás apenas da Índia, que, segundo Adas e Adas (2011, p. 230) 

“a criação de gado na Índia não tem fins comerciais e sim religiosos”, o que justificaria a 

grande quantidade de animais. 

A unidade 8 explana sobre a indústria, sociedade e espaço, o trabalha com o 

artesanato, a manufatura, a indústria, além da primeira, segunda e terceira Revolução 

Industrial.  No Percurso 30, discute-se o tema Indústrias, que inclui os subtemas 

transformações sociais e impactos ambientais, ponto de discussão do objeto de estudo, o 

fortalecimento do trabalho assalariado e do capitalismo, a intensa urbanização, divisão 

social do trabalho, alterações do espaço geográfico, alteração do poder econômico, 

financeiro e político, indústria e impactos ambientais, exploração dos recursos naturais e 

desmatamento, poluição do solo e das águas, poluição sonora.  

Para entender os problemas ambientais, é necessário pensar nos seguintes pontos, 

como apontado por Adas e Adas, (2011, p.248): “O crescimento populacional, o consumo 

exagerado, o desperdício de produtos pelas sociedades dos países desenvolvidos e classes 

abastadas dos países menos desenvolvidos, tem havido grande exploração de recursos 

naturais”. 

Muitas indústrias ainda utilizam carvão vegetal como fonte de energia (Figura 26), 

porém. segundo os autores, algumas empresas siderúrgicas exploram florestas plantadas 

para a produção de carvão vegetal, minimizando o impacto.  
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Figura 25 - Extração legal de madeira (Xapuri-AC) 

 

Fonte: Adas e Adas (2011, p. 211). 

 

A poluição do solo e das águas também é tratada no capítulo. Os detritos gerados 

pela indústria podem escoar com a água da chuva, infiltrar no solo e provocar a 

contaminação de lençóis de água subterrânea; quando transportados pela enxurrada, acabam 

poluindo rios e lagos (Figura 27). A poluição sonora também é tema trabalhado; o ruído das 

máquinas das fábricas pode incomodar os vizinhos, e, quando ultrapassado o limite 

permitido, pode provocar danos ao aparelho auditivo, sendo que para Adas e Adas (2011, p. 

250) “a partir dos anos 1960 e 1970, principalmente, a degradação ambiental passou a 

preocupar cada vez mais um número maior de pessoas em todo o mundo. Com isso, 

surgiram movimentos em prol do meio ambiente – os chamados movimentos 

ambientalistas”. 
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Figura 26 - Poluição dos produtos químicos lançados no rio Paraíba do Sul (São Fidelis, RJ) 

 
Fonte: Adas e Adas (2011, p. 249). 

 

Esses movimentos deram origem a Organizações Não Governamentais (ONGs), 

locais em que as pessoas participam de forma voluntária em prol do meio ambiente. Os 

autores pontuam que existem ONGs que lutam por muitas outras causas, como trabalho 

infantil, defesa dos direitos humanos, pela paz, pelos direitos dos portadores de necessidades 

especiais, dentre outras. Uma ONG bastante conhecida, que luta pelo ambiente, é o 

Greenpeace, com atuação em muitos países. Estas organizações têm contribuindo com a 

defesa ambiental, propondo estabelecer regras sobre muitas questões ambientais. No 

entanto, muito ainda precisa ser feito, a começar pela atitude individual e, no caso, a 

discussão se faz muito presente e atual. A atividade “Estação Cidadania” (Figura 28) 

apresenta a proposta de atividade informativa sobre o que se pode fazer para economizar os 

recursos naturais, por meio de texto informativo com questionamentos ao final:  
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Figura 27 - Atividade sobre recursos naturais 

 
Fonte: Adas e Adas (2011, p. 251). 

 

No percurso 31, Indústrias e fontes de energia, relata-se a busca do homem pela 

fonte de energia que possa substituir sua força física e dos animais, com o objetivo de 

aumentar a produção. Os combustíveis fósseis são recursos não renováveis que levam 

milhões para se formarem e que, depois de queimados, liberam grande quantidade de gases 

que poluem a atmosfera. Sobre o petróleo e seus derivados, os autores pontuam que a 
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exploração alterou a paisagem. De acordo com Adas e Adas (2011, p.257), “as torres de 

extração, oleodutos, refinarias e plataformas marítimas são o retrato da civilização criada 

em torno dessa fonte de energia, da qual a maior expressão é o uso do automóvel”. A 

exploração do petróleo também alterou a paisagem.  

A energia elétrica de fonte hidráulica é chamada de energia limpa, que, além de ser 

renovável, não polui, diferente do petróleo, carvão e outros. No entanto, a instalação de uma 

usina hidrelétrica causa diversas alterações no meio ambiente, como desvio de cursos de 

rios, inundações de áreas de vegetação, expulsão das populações ribeirinhas devido ao 

represamento de água pela barragem e alteração do habitat de animais, segundo Adas e 

Adas (2011, p. 259). “No Brasil, por exemplo, a legislação ambiental só autoriza a 

construção de uma usina hidrelétrica depois da realização de um estudo dos impactos 

ambientais que aquela construção poderá causar e das formas de minimizá-los” (Figura 29). 

 

Figura 28 - Vista aérea da hidrelétrica Três Gargantas, China 

 
Fonte: Adas e Adas (2011, p. 259). 

 

Na apresentação das termeletricidades, os autores colocam que são poluidoras, pelo 

fato de que, ao produzirem eletricidade por meio de queima de petróleo, carvão mineral, gás 

natural ou biomassa, lançam na atmosfera gases que comprometem a qualidade do ar e 

contribuem para intensificar o efeito estufa.  Na parte bagagem de ferramentas, a atividade 

proposta pede uma pesquisa para conhecer novas formas de energia, atividade com mapa 

sobre a produção de energia eólica – 2009, conforme (Figura 30). 
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Figura 29 - Atividade de pesquisa posposta na unidade 8 

 

Fonte: Adas e Adas (2011, p. 263). 
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A partir da apresentação do material adotado pelo Munícipio e pelo Estado, verificou-

se que os livros apresentam os temas sugeridos para pesquisa, como: mudanças climáticas, 

poluição do ar, e da água, desmatamento, o livro adotado pela rede municipal trabalha as 

questões com textos, atividades, ilustrações, os temas são colocados de forma mais abrangente 

para o aluno, é possível perceber uma interação maior entre os conteúdos e a forma de 

apresenta-los, facilitando assim a aprendizagem 

No livro adota pela rede estadual, o conteúdo é abordado de forma mais superficial e 

não é possível perceber a intenção do autor de conscientizar os educandos, subentende que os 

alunos já tenham conhecimento dos assuntos trabalhados. Os conceitos não estão claros em 

nenhum dos livros adotados, como podemos verificar na tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Os conteúdos ambientais retratados nos livros didáticos 

Conteúdos Ambientais 
Livro didático 

Viver Juntos Expedições Geográficas 

EA 

O conceito de educação 

ambiental não é discutido no 

livro didático pesquisado.  

O conceito de educação 

ambiental, não é discutido no 

livro didático pesquisado.  

 

Mudanças climáticas 

Não tem conceito. São 

abordadadas através de um 

artigo intitulado “As 

mudanças climáticas globais 

e as alterações na biosfera 

global”, Sampaio (2012, 

p.193), no qual há um 

aprofundamento do tema e 

por fim três questões para os 

alunos responderes de acordo 

com o texto.  

Não tem um conceito de 

mudanças climáticas, o autor 

dispõe de forma sucinta um 

pequeno parágrafo (Unidade 8, 

página 248), no qual enfoca 

nos gases do efeito estufa que 

provocam mudanças 

climáticas.  Segundo o autor: 

não são apenas os automóveis, 

os caminhões e as queimadas 

os responsáveis pela emissão 

de gases capazes de provocar 

alterações climáticas. As 

atividades industriais realizadas 

em usinas termelétricas e em 

refinarias de petróleo, por 

exemplo, também lançam gases 

do efeito estufa, poluindo 

atmosfera”. 

Poluição do ar e da água 

O autor apresenta um 

subtítulo sobre a poluição e 

degradação das águas 

oceânicas, com a exposição 

através de gráficos, imagens e 

mapa. A poluição do ar é 

retratada minunciosamente 

em um módulo intitulado 

“Poluição atmosférica e suas 

Os autores retrataram 

juntamente com a poluição do 

solo, no qual descreve as 

causas e as consequências da 

poluição.   

Segundo os autores: A poluição 

do solo e das águas detritos 

gerados pela indústria podem 

escoar com a água da chuva 
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consequências”, no qual se 

explicam os conceitos de 

chuva ácida, inversão 

térmica, destruição da 

camada de ozônio, efeito 

estufa e como evitar a 

contaminação atmosférica. 

Ao final dos conteúdos, o 

livro propõe atividades sobre 

os temas. Sampaio (2012, 

p.154)  

infiltrar no solo e provocar a 

contaminação de lençóis de 

água subterrânea quando 

transportados pela enxurrada, 

acabam poluindo rios e lagos.  

Poluição sonora também é 

tema trabalhado, o ruído das 

máquinas das fábricas podem 

incomodar os vizinhos, quando 

ultrapassado o limite permitido 

pode provocar danos ao 

aparelho auditivo. 

Desmatamento 

Destaca o desmatamento das 

áreas de nascentes, o 

assoreamento de rios e a 

impermeabilização do solo 

que colabora para reduzir a 

reposição dos aquíferos”. 

O autor conceitua o termo 

impacto ambiental: impactos 

ambientais são alterações no 

meio ambiente provocados 

por ações humanas. Sampaio 

(2012, p.207) 

Em muitos países existe 

legislação que prevê o estudo 

de possíveis impactos 

ambientais antes da 

intervenção humana no meio 

ambiente – por exemplo, 

antes da construção de uma 

estrada. Esses estudos 

associado a outras medidas, 

procuram evitar grandes e 

destrutivas alterações no 

ambiente natural. 

 

Não tem na discussão o 

conceito, e sim em que consiste 

o desmatamento, o autor 

apresenta as causas e 

consequências.  

O ser humano tem atuado 

muitas vezes na natureza de 

forma destrutiva. Entre os 

vários exemplos desse tipo de 

ação, destaca-se o 

desmatamento que influência 

diretamente o clima local, 

regional e global. A retirada da 

vegetação afeta o retorno do 

vapor de água para a atmosfera, 

facilita a ocorrência de erosão 

do solo e coloca espécies 

animais e vegetais em risco de 

extinção, Adas e Adas (2011, 

p. 248).  

 

 

Autor: PINTO, A. P. (2015) 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS PESQUISADAS DE JATAÍ-GO 

5.1 Escolas Municipais e Estaduais 

 

 Os questionários aplicados aos professores de Geografia nas escolas municipais e 

estaduais de Jataí trouxeram informações importantes sobre a prática docente em sala de aula 

em relação ao tema em estudo.  

 De acordo com a questão “A educação ambiental tem como objetivo a preservação da 

natureza?”, todos os professores responderam sim.  

 Desta forma, a segunda pergunta foi sobre a utilização de outros materiais além do 

livro didático, pois, de acordo com Vesentini et al. (1989, p. 166), “[...] o livro didático 

constitui um elo importante na corrente do discurso da competência, no qual acaba se 

tornando a forma de critério do saber, fato que pode ser ilustrado pelo terrível cotidiano do 

‘veja no livro’, ‘estude para a prova da página x até a y’.  

 Assim, verificou-se que os professores consultam bibliotecas, internet e vídeos (4 

professores), seguindo de aula a campo e revistas (2 professores) e livros literários ou 

paradidáticos (1); os materiais aplicados ocasionalmente foram os jornais impressos (6 

professores) e os gibis nunca foram adotados (2 professores), conforme (Gráfico 1). 

Nas escolas estaduais de Jataí, em relação à utilização de outros materiais além do 

livro didático, (7 professores) utilizam ocasionalmente e (4 professores) sempre utilizam, 

revistas são utilizadas por (8 professores) ocasionalmente e por (3 professores) sempre, os 

gibis (6 professores) ocasionalmente e (5 professores) sempre, jornais (1 professor) respondeu 

que nunca utiliza e (10 professores) responderam que sempre trabalham com o jornal em sala. 

A internet é utilizada em sala de aula da seguinte forma: (2 professores) disseram que nunca 

utilizam, (2 professores) ocasionalmente e (7 professores) sempre usam. Sobre consulta à 

biblioteca, (2 professores) nunca, (3 professores) ocasionalmente e (6 professores) sempre; 

Em relação à aula a campo, (2 professores) nunca, (8 professores) ocasionalmente e (1 

professor) nunca. Já sobre o uso de vídeos, (6 professores) ocasionalmente e (5 professores) 

sempre (Gráfico 2).  
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Gráfico 1 - Frequência de utilização dos materiais didáticos nas escolas municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

Gráfico 2 - Frequência de utilização dos materiais didáticos nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
   

O livro didático precisa ser adequado ao projeto político pedagógico da escola e à sua 

realidade. Segundo Vesentini (1989), trata-se de usar criticamente o manual, relativizando-o, 

confrontando-o com outros livros, com informações de jornais e revistas, com a realidade 

circundante.  

 O uso desses recursos ou materiais didáticos pelos professores, mesmo que 

ocasionalmente estejam além do quadro e giz, evidencia a mudança na prática de ensino da 

Geografia, muito criticada quanto ao uso exclusivo de quadro e giz, e o ensino sempre preso 
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ao livro didático, como aponta Cavalcanti (2012, p. 129), sobre a tendência de muitos 

profissionais: 

 

[...] permanentemente procurando novas e diferentes formas de trabalhar e 

ensinar; novos materiais, novos recursos; novas metodologias. No entanto, 

há também indicativos de que os professores, e os diferentes agentes 

educativos da escola, têm pouco espaço e pouco tempo em sua jornada de 

trabalho [...]. 
  

 A terceira pergunta, questionou os professores sobre o desempenho das leituras 

referentes às questões ambientais em sala de aula. De acordo com os professores do município 

(Gráfico 3), a maioria considera que o tema ambiental é bom, o que demonstra o interesse 

pelo assunto e a iniciativa para facilitar a discussão do tema em sala de aula, mesmo que de 

forma transversal e interdisciplinar, como apontam os PCN’s. Ao verificar os dados dos 

professores das escolas estaduais (Gráfico 4), constatou-se que apenas 1 professor apontou 

como ótimo, sendo que a maioria (6 professores) considera que o tema ambiental é bom, o 

que demonstra o interesse pelo assunto e a iniciativa para facilitar a discussão do tema em sala 

de aula, mesmo que de forma transversal e interdisciplinar. Porém, (4 professores) apontaram 

como ruim. 

 

Gráfico 3 - Desempenho das leituras referentes às questões ambientais nas escolas municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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Gráfico 4 - Desempenho das leituras referentes às questões ambientais nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

 

 Em relação aos assuntos relacionados com questões ambientais, verificou-se que nas 

escolas municipais o efeito estufa, aumento populacional e queimadas apresentaram os 

maiores números de respostas, 3, 3 e 1, respectivamente, e a pobreza é o assunto que menos 

influência nas questões ambientais (Gráfico 5). Nas escolas estaduais, o efeito estufa, aumento 

populacional e maior consumo de água apresentaram os maiores números de respostas, 4, 5 e 

4, respectivamente, e a pobreza também é o assunto que menos influência nas questões 

ambientais (Gráfico 6). 

 

Gráfico 5 - Principais assuntos relacionados com as questões ambientais nas escolas 

municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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Gráfico 6 - Principais assuntos relacionados com as questões ambientais nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 
 

Ao verificar com os professores como a questão ambiental está inserida no currículo da 

escola, três professores do município responderam os projetos desenvolvidos, geralmente 

trabalhados transversalmente e interdisciplinarmente. No entanto, outras atividades foram 

propostas e executadas no currículo da escola (Gráfico 7). No Estado, três professores 

responderam de forma interdisciplinar, (2 professores) disseram que está pouco inserida no 

livro didático, em todos as disciplinas e anos, (1 professor) diz que a questão é abordada no 

livro didático, porém não interdisciplinar, (1 professor) respondeu que o currículo já vem 

pronto do Estado e (2 professores) emitiram opinião incoerente com a pergunta (Gráfico 8).  
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Gráfico 7 - Quanto a questão ambiental está inserida no currículo da escola nas escolas 

municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

Gráfico 8 - Quanto a questão ambiental está inserida no currículo da escola nas escolas 

estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

Com as respostas obtidas, constatou-se que, devido à excessiva fragmentação do 

conhecimento, cada professor realiza seu trabalho isoladamente, sem interação com os 

colegas, desconsiderando que, por meio dos projetos, o aprendizado é facilitado, como diz 

Pontuschka (2006, p. 190), ao afirmar que “em relação ao ensino e à aprendizagem, com a 

articulação entre os saberes das diferentes áreas, do acúmulo de experiências e capacidades” é 

facilitado para o educando.    
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 Quando questionado aos professores sobre os temas que gostariam de trabalhar junto à 

escola, nas escolas do município o desmatamento foi destacado por três professores, seguido 

da coleta de lixo e desperdício de água, com duas respostas, e por último o tema reciclagem, 

meio ambiente escolar e familiar, contaminação de água por agrotóxico e pobreza (Gráfico 9). 

Os professores do Estado, sobre os temas que gostariam de trabalhar junto à escola, a água foi 

destacada por 3 professores, seguida pela reciclagem (2 professores) e (1 professor) cada um 

dos seguintes temas: conscientização, oficinas práticas, efeito estufa, lixo, camada de oxônio, 

aquecimento global, bioma Cerrado (Gráfico 10). 

 

Gráfico 9 - O que os professores gostariam de trabalhar na escola nas escolas municipais 

 
Fonte: PINTO, A. P. (2014). 
 

Gráfico 10 - O que os professores gostariam de trabalhar na escola nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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Além da práxis com os alunos com os temas relacionados às questões ambientais, as 

escolas municipais desenvolvem projetos, principalmente de horta e lixo, e apenas uma escola 

pesquisada não desenvolve nenhum projeto (Gráfico 11).  

Nas escolas estaduais, constatou-se que, além de desenvolverem projetos, também 

atuam no processo de formação, que requer considerarem as práticas interdisciplinares no 

ensino, o que inclui diálogo entre os alunos e os professores no tratamento dos objetos 

estudados, como diz Cavalcanti (2012). Desta forma, destacaram o Projeto Agrinho (4 

professores), (2 professores) não desenvolvem nenhum projeto e (5 professores), 

respectivamente, desenvolvem os seguintes projetos de leitura e conscientização, plantio de 

árvores, coleta seletiva, reciclagem e atividades, porém sem projetos (Gráfico 12).  

O projeto Agrinho  é o maior programa de responsabilidade social do Sistema FAEP, 

resultado da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-PR, 

Federação da Agricultura do Estado do Paraná - FAEP, o governo do Estado do Paraná, 

através das Secretarias de Estado da Educação, da Justiça e da Cidadania, do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, da Agricultura e do Abastecimento, os municípios paranaenses e 

diversas empresas e instituições públicas e privadas, que vem sendo utilizado por outros 

locais. O município de Jataí participa do Agrinho desde 2007, recebendo várias premiações, e 

os alunos sempre foram destaque em todas as edições. 

 

Gráfico 11 - Projetos desenvolvidos nas escolas municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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Gráfico 12 - Projetos desenvolvidos nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 

 

Em relação às disciplinas envolvidas nos projetos desenvolvidos nas escolas 

municipais, constatou-se que se referem a todas, sendo que se compararmos os Gráficos 13 e 

14, observa-se que, dentre as disciplinas, a Geografia se destacou em projetos desenvolvidos, 

seguida de Português, Matemática, Ciências e História (Gráfico 13).  A interação entre as 

disciplinas é de fundamental importância, primeiramente por atender às exigências dos PCN’s 

no que consiste à interdisciplinaridade e, principalmente, pela construção do conhecimento 

pelos educandos.   

Já nas escolas estaduais, verificou-se que, nos projetos, a disciplina de Geografia se 

destacou, com cinco projetos desenvolvidos. Segundo Cavalcanti (2012), a Geografia cumpre 

uma importante missão-função, que é a de ajudar os alunos a se localizarem no mundo e a se 

informar sobre a localização de “coisas” no mundo. Seguida por Biologia e Ciências, Arte e 

Educação Física, que  desenvolvem um projeto em cada disciplina (Gráfico 14). 
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Gráfico 13 - Disciplinas envolvidas com os projetos nas escolas municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

Gráfico 14 - Disciplinas envolvidas com os projetos nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 

 

Ao questionar a definição de meio ambiente, nas escolas municipais, quatro 

professores declararam que é o lugar onde o homem e a natureza estão em constante 

interação; depois, dois professores apontaram a definição: tudo que se relaciona à paisagem 

natural: florestas, rios e seus habitats e um professor afirmou a inter-relação entre a flora, 

fauna e o clima (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 - A definição de meio ambiente segundo os professores das escolas municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 

 

Já nas escolas estaduais, ao questionar a definição de meio ambiente, 9 professores 

declararam que é o lugar onde o homem e a natureza estão em constante interação, depois 2 

professores apontaram a definição: tudo que se relaciona a paisagem natural: florestas, rios e 

seus habitats (Gráfico 16).  

 

Gráfico 16 - A definição de meio ambiente segundo os professores das escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 

 

Já com relação à biodiversidade, na concepção dos professores das redes municipal e 

estadual, todos responderam que “é a grande responsável no processo do equilíbrio 

ambiental”, o que confirma conhecimento acerca do assunto (Gráficos 17 e 18).  
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Gráfico 17 - Com relação à biodiversidade, o que o professor pensa nas escolas municipais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

Gráfico 18 - Com relação à biodiversidade, o que o professor pensa nas escolas estaduais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

 De forma geral, nota-se que os professores estão integrados com as questões 

ambientais, não só pelos seus conhecimentos teóricos, mas também devido à prática em sala 

de aula, no que diz respeito ao uso de metodologias diferentes, como uso de leitura e texto 

diversificados, e pelo desenvolvimento de projetos nas escolas dentro da disciplina Geografia 

e em conjunto com as demais áreas do conhecimento.  
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS NAS 

ESCOLAS DE JATAÍ-GO 

 

Com os questionários aplicados nas escolas, foi possível perceber a percepção dos 

discentes a respeito das questões ambientais trabalhadas e desenvolvidas no ambiente escolar. 

Os dados foram coletados com os alunos dos 6º anos das quatro escolas propostas, sendo que 

as escolas foram denominadas 1 a 4, sendo a 1 e 2 escolas municipais e 3 e 4 estaduais.  

De acordo com a questão “A educação ambiental tem como objetivo a preservação da 

natureza?”, verificou-se que os alunos das escolas municipais concordam que sim, 

principalmente na escola 1, em que todos alunos responderam que sim, enquanto que na 

escola 2 (63 alunos) responderam sim e (3 alunos) responderam não. Em relação às escolas 

estaduais, na escola 3 (20 alunos) responderam sim e (3 alunos) deixaram em branco, e na 

escola 4 (30 alunos) responderam sim e (2 alunos) responderam não (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19 - A educação ambiental tem como objetivo a preservação da natureza? 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

Para verificar se os alunos conhecem áreas de preservação ambiental, principalmente 

no município de Jataí, utilizou-se a pergunta “Você saberia dizer se o município de Jataí 

possui alguma área de preservação ambiental?”, sobre a qual se verificou nas escolas 

municipais que parte dos alunos não conhece ou não sabe o que é uma área de preservação, 

sendo que na escola 1, 46 alunos responderam sim e 17 não, enquanto que na escola 2, 63 

alunos responderam sim e 3 que não. Já nas escolas estaduais, verificamos que na escola 3 (10 
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alunos) responderam que sim e 13 alunos responderam que não, e, na escola 4, (22 alunos) 

responderam sim e (10 alunos) responderam não (Gráfico 20).  

 

Gráfico 20 - Você saberia dizer se o município de Jataí possui alguma área de preservação 

ambiental? 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 

 

Objetivando verificar quais são as áreas de preservação que os alunos responderam sim, 

elaborou-se a pergunta “Quais as áreas de preservação?”. Assim, neste questionamento, na 

escola 1, obteve-se o seguinte resultado: (33 alunos) disseram Samuel Graham (IPSG), (1 

aluno) citou a Praça do Olho d’Água, (4 alunos) Parque Ecológico Juscelino Kubistchek (JK), 

(1 aluno) Verde Flora, (3 alunos) Parque Ecológico Diacuy, (3 alunos) Queixada, (1 aluno) 

Mata do Açude, (1 aluno) Parque de Exposição, (3 alunos) deixaram em branco e os demais 

(11 alunos) não conhecem nenhuma área de preservação (Gráfico 21). 

Na escola 2, verificou-se que 1 aluno conhece o Parque Nacional das Emas, Parque 

localizado em Mineiros, município vizinho, sendo que na cidade foram citados Quartel/área 

militar (3 alunos), Samuel Graham (18 alunos), não sei (2 alunos), em branco (7 alunos), JK 

(25 alunos), Parque Ecológico Diacuy (19 alunos), UFG (5 alunos), Zooflora (6 alunos), Mata 

do Açude (3 alunos), lagos (1 aluno), Praças (2 alunos), Lago Bom Sucesso (2 alunos), Cristo 

(1 aluno), Bosque (1 aluno) (Gráfico 21).  

Na escola 3, foram citados também o Parque das Emas (1 aluno), Quartel/área militar 

(5 alunos), Quartel/Samuel Graham (IPSG) (2 alunos), Praça do Olho d’Água (1 aluno), não 

sabe (1 aluno), e os demais alunos (13) responderam não conhecer nenhuma área de 

preservação em Jataí (Gráfico 21). 
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As respostas dos alunos da escola 3 ficou entre Quartel/área militar (7 alunos), Samuel 

Graham (5 alunos), JK (1 aluno), Parque Ecológico Diacuy (5 alunos), UFG (3 alunos), 

Zooflora (2 alunos), Mata do Açude (2 alunos), Lagos (7 alunos), Praças (2 alunos), não sabe 

(1 aluno) e em branco (1 aluno), (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21 - Em caso de positivo na questão 3, responda: você já visitou essas áreas? 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
 

 

 Para verificar o que os alunos sabiam sobre os problemas ambientais, pediu-se para 

que os mesmos assinalassem, em ordem crescente, os problemas destacados como: Efeito 

estufa, destruição da camada de ozônio, aumento da população, maior consumo de água, 

queimadas, pobreza, extinção de animais, desmatamento e aquecimento global. Desta forma, 

verificamos que as escolas municipais destacam que o que mais influencia os problemas 

ambientais, estando interligados, é o desmatamento, sendo na escola 1 (19 alunos) e na escola 

2 (20 alunos). Já nas escolas estaduais, verificou-se que o efeito estufa e a camada de ozônio 

são os problemas principais, em que na escola 3 foi o efeito estufa (7 alunos) e, na escola 4, a 

camada de ozônio (13 alunos) (Gráfico 22). 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Assinale, em ordem decrescente de 1 a 9, entre os problemas abaixo, o que você acha que tem relação com as questões ambientais 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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 Para verificar quais os outros problemas que os alunos conhecem além dos citados,  

procurou-se, por meio de uma pergunta aberta, que os mesmos alavancassem os demais 

problemas. Assim, as escolas municipais e estaduais reafirmaram as queimadas e o 

desmatamento, em que, na escola 1, 28 e 46 alunos responderam, respectivamente, seguidos 

de  extinção de animais (14 alunos) e poluição (13 alunos). Na escola 2, as queimadas e 

desmatamento, ambas respostas foram dadas por 38 alunos, seguidas de poluição (13) e 

extinção dos animais (12). Já na escola 3, o desmatamento ficou com 12 respostas e as 

queimadas com 11, seguidas de poluição (7 alunos). Para a escola 4, 17 alunos responderam 

queimadas e 15 alunos desmatamento. 

 Além das respostas desmatamento e queimadas, também foram destacados pela 

minoria dos alunos problemas como poluição, caça e extinção de animais, falta de água, efeito 

estufa, carros, indústrias, falta de chuva, entre outros. 

 Para dar seguimento, procuramos verificar se os alunos têm contato na escola com 

livros informativos sobre educação ambiental. Na escola 1, a maioria dos alunos respondeu 

sim (48) e (14) que não, sendo que apenas (2) deixou a resposta em branco. Na escola 2, 

responderam que sim (14 alunos), não (24 alunos) e 1 aluno deixou em branco. Já na escola 3, 

verificou-se que 10 alunos têm contato, enquanto que 13 não possuem. Na escola 4, os alunos 

que têm contato totalizou 44 alunos, 12 não têm e 1 deixou em branco. 

 

Gráfico 23 - Você tem contato na escola com livros informativos sobre educação ambiental? 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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 Procurou-se verificar quais são os temas que os alunos têm maior interesse de estudar, 

através da pergunta “Assinale em ordem decrescente, de 1 a 6, os assuntos ambientais que 

você tem interesse em discutir”, sendo os temas: resíduos sólidos, água, poluição atmosférica, 

poluição das águas, vegetação, animais em extinção. 

 Podemos verificar que o tema de animais em extinção foi o mais interessante pela 

maioria dos alunos da escola 1 (19 alunos), seguido de água (13 alunos). Nesta mesma escola, 

o tema sobre resíduos sólidos foi considerado o menos interessante, sendo este classificado 

em 6° lugar pela maioria dos alunos (24). Já na escola 2, verificou-se que a maioria dos 

alunos (23) tem interesse no tema água, seguido da poluição das águas (11 alunos), enquanto 

que o tema de menor interesse nesta escola também é o de resíduos sólidos (16 alunos). Para a 

escola 3, o resíduo sólido foi considerado o mais interessante pelos alunos (11), seguido da 

água (6), sendo que os mesmos consideraram animais em extinção de menor interesse (9 

alunos). Na escola 4, a água e os animais em extinção foram considerados mais importantes, 

ambos com 18 respostas; já o tema considerado menos importante pelos alunos foi resíduo 

sólidos (18 alunos). 



 

 

 

 

 

Gráfico 24 - Assinale em ordem decrescente, de 1 a 6, os assuntos ambientais que você tem interesse em discutir. 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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 Visto que existem diversas metodologias para se trabalhar educação ambiental, 

procurou-se verificar quais são as formas que os alunos mais gostam. Assim, na opinião dos 

alunos, a aula a campo é a melhor forma de se trabalhar o assunto, sendo que para a escola 1 

foram 21 alunos, na escola 2 foram 22 alunos, escola 3 foram 7 alunos e na escola 4 foram 18 

alunos (Gráfico 25). Verificamos, então, que a diversificação de atividades e de recursos 

didáticos para a educação ambiental, e outros temas, na prática, contribui para motivar os 

estudantes sobre o conteúdo. Pode-se verificar que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) apresentam a “excursão ou estudo do meio” como uma modalidade do procedimento 

de “busca de informações em fontes variadas” (BRASIL, 1998, p. 121), sendo que o professor 

pode utilizar da aula a campo para que o aluno aprenda na prática o que foi ensinado em sala. 

 Em segundo momento, o trabalho com vídeos também foi considerado pela maioria 

dos alunos, sendo que, naa escola 1, responderam 17 alunos, na escola 2 foram 18 alunos, na 

escola 3 foram 6 alunos e na escola 4 foram 16 alunos (Gráfico 25). 

 Em relação à forma menos atrativa, a maior parte dos alunos escolheu que é por meio 

de textos, sendo que na escola 1 foram 21 alunos, na escola 2 foram 18 alunos, na escola 3 

foram 8, enquanto que na escola 4 foi considerado pelos alunos palestras (16) (Gráfico 25). 



 

 

 

 

Gráfico 25 - Em sua opinião, qual a melhor forma de trabalhar as questões sobre a educação ambiental em sala de aula? Assinale em ordem 

decrescente de 1 a 5. 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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 Por último, procuramos verificar se nas escolas os temas sobre educação 

ambiental são trabalhados com frequência ou somente em datas comemorativas, como 

dia do meio ambiente. Desta forma, nas escolas 1, 2, 3 e 4 os alunos responderam que 

são trabalhadas com frequência (47, 40,15 e 46 alunos, respectivos), enquanto que 

somente em data comemorativa 16, 26, 8 e 11, respectivamente (Gráfico 26). 

 

Gráfico 25 - Na sua escola, os temas sobre educação ambiental são trabalhados com 

frequência ou somente em datas comemorativas? 

 
Fonte: Trabalho de campo. Org. PINTO, A. P. (2014). 
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CAPÍTULO 7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir da apresentação dos materiais adotados pelo Município e pelo Estado, 

verificou-se que o livro didático é um material de apoio fundamental no 

desenvolvimento do trabalho docente e no processo de aprendizagem dos educandos.  

Por essa razão, as obras destinadas ao ensino e à aprendizagem da Geografia 

devem conter textos, atividades e ilustrações que possibilitem ao educando o domínio 

dos conceitos espaciais e da sua representação.  

O ensino de Geografia possibilita aos alunos compreender a realidade social e a 

natureza, com destaque para as abordagens ambientais. O fundamental para a Geografia 

escolar é possibilitar ao aluno uma aprendizagem em que possa entender a localização 

dos lugares, a compreensão do que ocorre nos contextos local e global.  

Em relação aos temas ambientais da pesquisa, os livros apresentaram os assuntos 

mudanças climáticas, poluição do ar e da água, desmatamento, por meio de textos, 

ilustrações, pinturas, gráficos, mapas, fotografias, entre outros, o que provocam nos 

alunos um interesse e curiosidades de saber mais; 

O livro “Para Viver Juntos”, do autor Sampaio (2012), trabalha as questões 

ambientais de maneira mais questionadora, levando os alunos a refletirem sobre o tema 

trabalhado. Porém, o livro não consegue solucionar todos os questionamentos em alguns 

momentos, como nas questões da discussão do tema camada de ozônio e efeito estufa, 

em que faltou o autor relatar dados da atualidade, o que deixa claro que é necessário 

sempre buscar novas fontes e pesquisa e atualizações. As lacunas encontradas podem 

ser solucionadas, visto que o livro didático é um norteador e não um produto final e 

acabado. Então, verifica-se a necessidade de complementação em sala de aula, seja por 

meio de pesquisas, de informações trazidas pelo professor ou até mesmo por textos 

propostos com dados atuais, pois, dessa forma, é possível suprir as lacunas deixadas 

pelo material didático adotado. 

Percebe-se no livro “Viver Juntos”, adotado pelo município, que apesar de não 

haver a discussão sobre a EA, os demais conteúdos ambientais são trabalhados de forma 

mais consistente. E, além disso, nota-se que a forma como os conteúdos foram 

apresentados permite que o aluno faça uma reflexão sobre as problemáticas do 

ambiente.   
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No livro “Expedições Geográficas”, utilizado pelo Estado, ao citar a respeito de 

mudanças climáticas, poluição do ar e água, verificou-se que as questões ambientais são 

descritas vinculadas à indústria e aos impactos ambientais. Apesar do destaque para 

questões ambientais, o conteúdo é abordado de forma superficial e não há claramente 

uma intenção do autor em conscientizar os educados quanto à educação ambiental. 

Além disso, nas discussões sobre os conteúdos ambientais, não há a conceituação de 

cada conteúdo, ou seja, o autor não explica os conceitos, apenas cita-os. Esse fato 

pressupõe que o autor subentende que os alunos já têm conhecimento prévio do que vai 

ser discutido no livro.  

Os temas como hidrografia e vegetação, que são fatores relevantes para a 

questão ambiental, são trabalhados de forma sucinta no livro. 

Desta forma, os livros dão apoio ao professor para trabalharem suas aulas de 

forma interativa com os alunos, visando a um aprendizado por parte dos mesmos, 

levando-os a uma visão crítica sobre o tema de questões ambientais.  

Nos questionários aplicados aos professores, é possível perceber a importância 

que os mesmos dão aos temas como desmatamento, coleta de resíduos, desperdício de 

água e a conscientização, assuntos que são trabalhados em forma de projetos e de forma 

interdisciplinar nas escolas. 

A EA é um tema tratado em sala tanto pelo município tanto quanto pelo estado, 

visto que no questionário aplicado aos alunos os mesmos assinalaram com sim a 

questão que fazia este questionamento.  

No entanto, analisando as respostas dos alunos das escolas 1 e 2, foi possível 

verificar um uso maior de material extra em sala de aula, como livros informativos, fato 

que faz diferença no conteúdo de EA, o que fica claro quando estes alunos destacam a 

importância do assunto desmatamento quando perguntados sobre o que tem relação com 

as questões ambientais, e os alunos das escolas 3 e 4 enfatizam a camada de ozônio e o 

efeito estufa, o que seriam consequências no mesmo questionário, concluindo que, no 

material de apoio, encontram-se discussões pertinentes, sendo importante a utilização 

dos mesmos. 

Os alunos destacam também que a forma de melhor aprendizado é por meio das 

atividades de campo, visitas em áreas ambientais, proposta encontrada no livro das 

escolas 1 e 2. 

Portanto, percebemos que a EA é um tema abordado em sala de aula, pelos 

livros didáticos, por outros materiais que podem ser inseridos na aula e pelos 
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professores. Os alunos das escolas 1 e 2 demonstram maior conhecimento com o tema, 

fato verificado por meio dos questionários aplicados, o que vem ao encontro com a 

análise feita do livro didático adotado pelas escolas pesquisadas.  
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APÊNDICE A 

 

Questionários aos professores  
 

a) Aspectos Gerais: 

1- Nome:................................................................................................. 

2- Faixa Etária: (    ) 20 a 30 (   ) 31 a 40   (   ) 41 a 50 (   ) acima de 51 

3- Ano de Conclusão do Curso de graduação? ..................................... 

4- Qual Curso de graduação? ..................................................... 

5- O vinculo empregatício é?  (    ) efetivo (    ) contratado 

6- Trabalha na escola faz quantos anos?_________________________________ 

7- Trabalha no ensino quantos anos?____________________________________ 

8- Utiliza qual meio de transporte para chegar à 

escola?___________________________________________________________ 

 
b) Aspectos sobre a pesquisa: 
1) A educação ambiental tem como objetivo a preservação da natureza? 

           (      ) Sim      (     ) Não  
 

2) Ao trabalhar as questões ambientais, você costuma referenciar apenas os 
livros didáticos? (     ) Sim          (      ) Não  
Caso você utilize outros materiais, se listados abaixo, indique a freqüência da 
utilização. 

             
 

(1) Livros literários ou paradidáticos (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   ) 

sempre 

(2) Revistas    (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   ) 

sempre 

(3) Gibis               (   ) nunca        (   ) ocasionalmente  

 (   ) sempre 

(4) Jornais impressos   (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   ) 

sempre 

(5) Internet    (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   ) 

sempre 

(6) Consultas à biblioteca  (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   

)sempre 

(7) Aula a campo                 (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   

)sempre 

(8) Vídeos                           (   ) nunca (   ) ocasionalmente (   

)sempre 

 
3) Como você considera o desempenho dos alunos em relação às leituras sobre 

questões ambientais? 
(     ) Ótimo    (     ) Bom     (    ) Ruim    (      ) Péssimo 
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4) Assinale em ordem decrescente, de 1 a 6, o que você considera que tem 

relação com as questões ambientais. 
(     ) Efeito estufa 

(     ) Camada de ozônio 

(     ) Aumento populacional 

(     ) Maior consumo de água 

(     ) Queimadas 

(     ) Pobreza 

 
5) O material didático adotado na escola permeia os temas assinalados na 

questão quatro? 
(     ) Sim      (     ) Não 
 
 
 

6) Em caso negativo, como você faz para inseri-lo na discussão escolar? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

7) Em sua opinião, como a questão ambiental está inserida no currículo da 
escola? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8) Quais assuntos envolvendo as questões ambientais você gostaria de trabalhar 

junto à escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
9) Quais projetos ambientais são desenvolvidos na Escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10)  Quais são as disciplinas envolvidas? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
11)  A água é recurso natural inesgotável? 

(     ) Sim     (   ) Não 
 

12) Como você acha que seria a melhor definição de meio ambiente. 

a) A inter-relação entre a flora, fauna e o clima.  

b) As paisagens naturais e urbanas. 

c) Tudo o que se relaciona a paisagem natural: florestas, rios, e seus 

habitats. 

d) O lugar onde o homem e a natureza estão em constante interação. 

13)  Com relação à biodiversidade, você pensa que: 

a) É a grande responsável no processo do equilíbrio ambiental. 

b) É interessante, principalmente para quem trabalha com remédios naturais. 

c) É importante para pesquisadores e biólogos. 

d) Traz mais cor e variedade ao nosso dia-a-dia. 

e) Florestas e campos são tão diversos biologicamente quanto as lavouras e 

parques urbanos. 
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APÊNDICE B 

 
 

Questionários para os alunos 

a) Aspectos Gerais: 

1- Nome:___________________________________________________________ 

2- Quantos anos de idade? ._________________________________________ 

3- Qual série? _______________________________________________________ 

4- Estuda na escola faz quantos anos?____________________________________ 

5- Utiliza qual meio de transporte para chegar a 

escola?____________________________________________________________ 

 
b) Aspectos da Pesquisa:  

 
1)  A educação ambiental tem como objetivo a preservação da natureza? 

       (    ) Sim         (     ) Não 
 

2) Você saberia dizer se o município de Jataí possui alguma área de preservação 

ambiental? 

(     ) Sim         (    ) Não 
 

3) Em caso positivo qual (is)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4) Em caso positivo na questão três, responda:  você já visitou essas áreas. 

(     ) Sim      (    ) Não 

5) Assinale em ordem decrescente, de 1 a 9, entre os problemas abaixo, o que você acha 
que tem relação com as questões ambientais  
 
(      ) Efeito estufa 

(      ) Camada de ozônio 

(      ) Aumento populacional 

(      ) Maior consumo de água 

(      ) Queimadas 

(      ) Pobreza 

(      ) Extinção de animais 

(      ) Desmatamento 

(      ) Aquecimento global 

 

 
6) Em sua opinião, quais são as maiores ameaças para o meio ambiente quando 

pensado em questões globais? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7) Em sua opinião, quais são as maiores ameaças para o meio ambiente quando 

pensado em questões locais? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8) Você tem contato na escola com livros informativos sobre educação ambiental? 

(     ) Sim     (   ) Não 
 

9)  Assinale em ordem decrescente, de 1 a 6, os assuntos ambientais que você tem 

interesse em discutir. 

(    ) Resíduos sólidos – lixo 
(    ) Água  
(    ) Poluição atmosférica 
(    ) Poluição das águas 
(    ) Vegetação  
(     ) Animais em extinção 
 

10) Em sua opinião, qual a melhor forma de trabalhar as questões sobre educação ambiental 

em sala de aula? Assinale em ordem decrescente de 1 a 5. 

(     ) Com vídeos 
(     ) Com filmes 
(     ) Com textos 
(     ) Aulas a campo, visita em áreas ambientais 
(     ) Palestras. 
 

11)   Na sua escola, os temas sobre educação ambiental são trabalhados com frequência ou 

somente em datas comemorativas como dia do meio ambiente? 

(     ) com frequência, nas aulas 
(     ) somente em datas comemorativas 

     


