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Na educação brasileira, o livro didático ocupa uma posição superior aos seus 
objetivos e, graças a isso, se torna crucial no desenvolvimento da percepção do 
aluno a respeito de sua realidade. Uma parte considerável do pensamento se 
orienta por meio de símbolos que muitas vezes são palavras que, quando 
contextualizadas, representam sentidos que guiam as ações. Desta forma, os livros 
didáticos passam a ter uma função crucial no sistema educacional brasileiro. Nesse 
sentido, o presente artigo é uma revisão teórica a respeito do livro didático e a 
abordagem ambiental no ensino de Geografia. Partindo da análise de estudos a 
respeito da formação de conceitos no processo de aprendizagem e de trabalhos 
sobre o livro didático no ensino de Geografia, buscou–se criar o início de um 
referencial teórico para alimentar discussões sobre a abordagem ambiental nos 
livros didáticos de Geografia. Os demonstraram que as características do processo 
de formação conceitual quando relacionadas com a mediação do professor e com a 
formação deste, deixam nítida a necessidade de se identificar a abordagem da 
questão ambiental nos livros didáticos de Geografia, já que os elementos de 
incremento cognitivo são interdependentes. Esse estudo possibilitará responder 
algumas perguntas que afligem os professores de Geografia e os estudiosos da 
educação ambiental. 
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No ensino formal, o livro didático cumpre a função de instrumento sistematizador 
da prática pedagógica. Na minha práxis pedagógica em busca de uma educação 
geográfico-ambiental, recorri prioritariamente a ele como instrumento orientador. 
No entanto, como entusiasta de uma pedagogia reflexiva[1], na qual o professor 
reflete sobre sua prática docente, passei a refletir sobre a importância do livro 
didático na educação e sobre a forma como ele, o livro didático, trabalha a questão 
ambiental, já que é um dos principais meios de pesquisa dos professores a respeito 
do Meio Ambiente. 

Introdução 

Logo de início, percebi que devido à relevância deste tipo de reflexão deveria 
estendê-la e sistematizá-la, de forma a chegar a conclusões que contribuíssem não 
só para a melhoria de minha prática educacional, mas de todos aqueles que se 
afligem com os mesmos questionamentos. 

O fato de a educação desempenhar uma função extraordinária no processo de 
formação da sociedade já endossa pesquisas que visam a contribuir para a melhoria 
da prática educacional. Quando se refere aos estudos que buscam discutir a prática 
educacional de uma questão polêmica e fundamental como o é a questão 
socioambiental, torna-se mais importante ainda. Baseado nestes pressupostos 
espera-se que este artigo auxilie os professores de Geografia e demais educadores 
ambientais através de uma análise teórica sobre a importância dos livros didáticos 
no ensino de Geografia, dado que estes constituem instrumentos de trabalho 
básicos das salas de aula. Giroux (1988 apud Brügger, 1999) afirma que o discurso 



da análise textual, além de chamar a atenção para as ideologias a partir das quais 
os textos são produzidos, também permite que os educadores se distanciem do 
texto, a fim de desvelar os significados, as contradições e as diferenças inscritas na 
forma e no conteúdo das matérias da sala de aula. Assim sendo, espera-se poder 
contribuir com a formação de um olhar crítico sobre a importância de se estudar o 
livro didático no ensino de Geografia, uma vez que este constitui um dos principais 
gargalos para pensarmos um modelo de desenvolvimento mais sustentável e 
coerente com a realidade contemporânea.   

O desenvolvimento cognitivo está diretamente vinculado à capacidade de 
assimilação da realidade. A assimilação se dá pelo incremento de conceitos, que 
podem ser considerados generalizações. Estas generalizações formam um arquivo 
constantemente consultado sempre que o indivíduo se depara com uma situação 
nova que pode ser compreendida através da comparação com os conceitos 
assimilados (Vygotsky, 1998).  

Formação dos Conceitos, pelo aluno, no processo de aprendizagem 

Neste sentido, o desenvolvimento intelectual dos alunos está diretamente 
relacionado com sua percepção conceitual. Assim, infere-se que a relação entre o 
ser humano (aluno) e o espaço está delimitada pela maneira como ele assimila os 
conceitos relacionados ao meio ambiente. 

O conceito é a absorção da realidade e sua elaboração abstrata pela reflexão. Para 
que ocorra a incorporação de um novo conceito, é necessário que exista um fato 
relevante sobre o qual incida uma reflexão, e que esta reflexão leve a uma 
conclusão que servirá de parâmetro para análise de situações análogas. Desta 
forma, percebe-se que o conceito pode ser individual, pois sua formulação depende 
do contexto e da forma como as informações chegam ao indivíduo. Isto quer dizer 
que a compreensão de um fato por pessoas diferentes não será sempre a mesma. 

Dentro deste contexto, torna-se essencial para compreender o desenvolvimento do 
processo de aprendizagem em Geografia, identificar como ocorre a incorporação de 
conceitos geográficos por parte dos alunos e perceber como os livros didáticos 
influenciam este processo de desenvolvimento cognitivo. 

Tamaio (2002: 29), em sua pesquisa sobre a formação de conceitos ambientais 
pelos estudantes, destaca a importância do significado na elaboração do 
conhecimento: "No contexto sócio-histórico,' os homens elaboram e apropriam-se 
de atividades simbólicas e cotidianas do mundo em que vivem e as internalizam 
como ‘um produto', constituindo-se como um sujeito, reconstruindo internamente 
as significações presentes no mundo externo".  

Neste sentido, percebe-se que o autor sustenta a idéia de que os conceitos se 
formam e são incorporados a partir da reflexão sobre as informações recebidas. Os 
fatos concretos para serem pensados precisam ser assimilados. Isto remete a um 
questionamento a respeito da maneira como ocorre a assimilação de conceitos. 
Segundo Fontana (1996 apud Tamaio, 2002: 29), essa assimilação tem "(...) como 
base a mediação semiótica (particularmente a linguagem), e envolve as ações do 
sujeito, as estratégias e conhecimentos por ele já dominados, as ações, estratégias 
e conhecimentos do(s) outro(s) e as condições sociais reais de produção da(s) 
interação(ões)".  

Fontana (1996), Vigotsky (1998) e Tamaio (2002) afirmam que a mediação 
simbólica da realidade é a base da compreensão dos fatos. Esta mediação se dá de 
diferentes formas, podendo ser através das relações sociais e/ou da relação com a 



linguagem. Neste ponto, é importante ressaltar que a linguagem é a forma 
simbólica como se transmite o conhecimento. Esta linguagem se manifesta, entre 
outras formas, através dos textos didáticos que, por sua vez, orientam o discurso 
dos professores, influenciando a partir daí a construção do conhecimento pelos 
alunos.  

Na educação brasileira, o livro didático ocupa uma posição superior aos seus 
objetivos, o que lhe confere uma importância maior do que deveria possuir, e, 
graças a isso, se torna crucial no desenvolvimento da percepção do aluno a respeito 
de sua realidade. Uma parte considerável do pensamento se orienta por meio de 
símbolos que muitas vezes são palavras que, quando contextualizadas, 
representam sentidos que guiam as ações. Desta forma, segundo Foucault (1995 
apud Löwy, 2003), o saber se desenvolve mediante a incorporação no 
comportamento daquilo que se conhece. Dentro deste contexto, Luria (1986 apud 
Tamaio, 2002: 35) assinala que "a palavra não designa somente objetos do mundo 
externo, ações, traços, revelações, mas também analisa e generaliza estes objetos; 
a palavra é o instrumento de análise da informação que o sujeito recebe do mundo 
externo".  

Constata-se, na análise da afirmação de Luria que, se o texto for interpretado de 
maneira inadequada, o sentido do que se identifica por meio do texto poderá 
também estar comprometido, e mesmo se o texto for objetivo, o contexto em que 
ele for apresentado poderá contribuir às vezes para sua interpretação inadequada, 
sem descartar o fato de que o objetivo, ao se escrever um texto, pode determinar 
seu sentido. Neste caso, se por ignorância ou displicência o autor der um sentido ao 
texto que induza a sua interpretação incoerente, poderá comprometer a formação 
do conhecimento pelo aluno.  

Os conceitos são processos historicamente determinados e culturalmente 
organizados, e o seu desenvolvimento na criança ocorre através da incorporação da 
experiência vivenciada, mediada pela prática social, principalmente pela palavra, na 
interação com as demais crianças e o mundo (TAMAIO, 2002). 

Vygostsky (1998), nos seus estudos, considera que os conceitos científicos, 
chamados por Piaget (1979 apud Becker, 1998) de não-espontâneos, são 
desencadeadores do desenvolvimento de conceitos espontâneos e/ou cotidianos. 
Representam, para o autor, a sistematização de generalizações superiores capazes 
de ordenar o pensamento cotidiano e, por conseguinte, influir na postura do ser 
diante da realidade. Constata-se, assim, a importância da formação conceitual para 
o desenvolvimento de uma sociedade que incorpore as dimensões socioambientais 
como base de sua relação com o espaço. Neste sentido, o aprendizado escolar 
ocupa uma posição fundamental:           

É através do aprendizado escolar que o indivíduo poderá desenvolver de maneira 
mais direta suas potencialidades, tendo a mediação do professor e a formação 
conceitual como base.  

A mediação do professor ocupa uma posição essencial no processo de 
desenvolvimento dos conceitos ambientais, e isto já foi comprovado por diversas 
pesquisas, podendo-se destacar a desenvolvida pelo professor-pesquisador Irineu 
Tamaio (2002), que em um estudo da função do professor na construção do 
conceito de natureza realizado no ano 2000, observou que esta função é primordial 
e que os conceitos equivocadamente compreendidos pelo professor são repassados 
de maneira errônea para os alunos, podendo, assim, comprometer o 
desenvolvimento da percepção conceitual dos estudantes e em conseqüência 



impedir a evolução de suas potencialidades. Isto afeta o desenvolvimento de 
posturas socioambientais coerentes com a situação de crise que o mundo vive.  

O desenvolvimento intelectual do aluno está vinculado diretamente com a 
assimilação de signos - palavras, que são mediadas pelo professor o qual utiliza o 
livro didático como uma de suas principais ferramentas no processo de ensino. 
Pode-se concluir que se o livro didático apresentar uma abordagem superficial ou 
equivocada da questão ambiental ele estará contribuindo para comprometer a 
formação do pensamento ambiental pelo aluno. 

A educação que se desenvolve no Brasil apresenta diversas falhas que 
comprometem o desenvolvimento de um ensino mais coerente com as propostas 
pedagógicas atuais. A deficiência na estrutura e gestão da educação formal é uma 
dessas falhas. A formação dos professores não foge a esta regra. A falta de 
recursos para as universidades públicas e a falta de fiscalização mais intensa sobre 
as particulares faz com que em muitos casos a formação dos professores seja 
deficiente. Para suprir estas deficiências e atender às exigências do mercado 
educacional, os docentes se tornam autodidatas, usando, muitas das vezes, os 
livros didáticos.  

O livro didático no Ensino 

Desta forma, os livros didáticos passam a ter uma função crucial no sistema 
educacional brasileiro. Conhecer a maneira como eles abordam a questão ambiental 
é conhecer em parte como a educação ambiental vem sendo desenvolvida na 
educação formal brasileira. Para isso, é significativo confirmar, na literatura 
científica, a importância do livro didático dentro do sistema educacional. De acordo 
com Pereira (2004), ele ainda é o instrumento básico da sala de aula: 

O livro didático ainda é o material básico, elemento central da metodologia de 
ensino... Mesmo que em seu discurso o professor reconheça a necessidade da 
produção de material por ele próprio, ou até mesmo a construção, a partir de 
pesquisa, conjuntamente com seus alunos, acaba por fundamentar o seu trabalho 
no uso do livro didático, ponto de partida e material essencial de trabalho dos 
alunos, dentro e fora da sala de aula e considerado por esses, como única fonte 
digna de confiança. (PEREIRA, 2004: 02).  

 Constata-se, na análise de Pereira, que o livro didático assumiu uma função maior 
do que deveria ter, deixando de ser um instrumento do professor e passando a 
controlar o professor. Essa inversão está vinculada à má formação docente e aos 
problemas na estrutura e gestão do sistema educacional no Brasil. Se a função do 
livro didático é maior do que deveria, sua responsabilidade também aumenta no 
sentido em que suas falhas poderão gerar lacunas e/ou inconsistências sistêmicas 
em todo o processo educacional.  

Dentro deste contexto, diversos estudiosos, com diferentes enfoques, dedicaram-se 
a estudar os efeitos do livro didático no processo de ensino e de aprendizagem. 
Geralmente esses estudos buscam identificar a ideologia presente nos livros 
didáticos a partir de diferentes abordagens, por acreditarem na influência destes 
livros na formação da consciência dos alunos e, por conseguinte, da sociedade. 
Nesse sentido, torna-se premente analisar como os textos didáticos trabalham a 
questão ambiental, já que as influências ideológicas na temática ambiental são 
significativas. Como afirma Leff (2002: 67): "As formações ideológicas que cobrem 
o terreno ambiental geram práticas discursivas que têm por função neutralizar na 
consciência dos sujeitos o conflito dos diversos interesses que ali entram em jogo". 



Um estudo mais aprofundado da questão demonstra que a importância do livro 
didático não está restrita ao nosso tempo e muito menos ao Brasil. Segundo Soares 
(1993 apud Pereira, 2004), desde a Antigüidade, o ensino vem ocorrendo através 
de textos e os alunos sempre decorando. Na China, em 500 a.C. eram utilizados 
livros religiosos, os Hebreus usam a Torah e o Talmude. Na Grécia, os textos de 
Homero foram os primeiros utilizados nas escolas. Em Atenas usavam tábuas com 
leituras recreativas. Em Roma os relatos das viagens de Ulisses eram usados como 
lições de Geografia. 

Neste contexto histórico, os textos usados no processo de ensino deveriam estar 
acima do nível dos alunos para demonstrar a autoridade do professor, que, 
teoricamente, possuía uma capacidade de interpretá-los superior à dos alunos. 
Objetivava-se, também, que os textos representassem um desafio que estimulasse 
o aprendizado (PEREIRA, 2004). 

No século V, ainda de acordo com Pereira (2004), surgiram as Enciclopédias e, com 
elas, a estratégia pedagógica de determinar que os alunos fizessem cópias dos 
livros. Percebe-se claramente nesta prática que o objetivo não era o de formar um 
sujeito pensante, mas sim um reprodutor do status quo, o que era a base do ensino 
clássico. No século VII, Isidoro de Sevilha reunia o saber de seu tempo em um só 
livro e já no século IX, nas regiões de influência árabe, o livro texto de todos os 
alunos era o Al Corão.  Na Idade Média, as escolas e os textos organizavam-se 
dentro do espírito cristão. Com o Renascimento surgiu a idéia de que era preciso 
ensinar a pensar e, como meio para que este objetivo fosse alcançado, empregava-
se a leitura em voz alta.  

A expansão do capitalismo no século XVI, caracterizada pelas grandes navegações 
e o processo de colonização, motivou o desenvolvimento de novos textos que 
orientassem a dominação do pensamento através da catequização dos povos 
conquistados. Neste contexto, desenvolveu-se a obra jesuítica Radio Studiorum, 
que demonstrava a preocupação com um ensino humanista, enciclopédico, alheio à 
realidade do país, mas totalmente vinculado aos interesses da Igreja Católica 
Apostólica Romana (MUNAKATA, 2002). 

Os livros só passaram a vincular as causas nacionais em larga escala após a 
Revolução Francesa no século XVIII. Neste período, atendendo à necessidade de 
difundir os ideais burgueses e garantir a consolidação da revolução, foram criados, 
com o apoio direto do Estado francês, livros para as escolas primárias, secundárias 
e superiores. O objetivo era consolidar a ideologia nacional (MUNAKATA, 2002). 

Esta politização dos materiais didáticos foi uma marca que eles continuaram a 
apresentar. A educação libertadora que se pretende fazer nos tempos atuais é 
incoerente com um livro que sirva de instrumento de controle da sociedade. Neste 
sentido, seguindo os princípios democráticos e atendendo às pressões populares, 
em muitos países incluindo o Brasil, o livro didático passou por um processo de 
limpeza em que o Estado lentamente deixa de usá-lo, claramente, como 
instrumento de controle. Isto não quer dizer que ele está livre de qualquer 
manipulação, pois à medida que diminui o controle implementado pelo Estado, 
aumenta o controle feito pelo mercado, de forma indireta e por isso mais difícil de 
perceber e de evitar. 

No Brasil, o livro didático está presente no ensino de Geografia (ainda que como 
Estudos Sociais), desde o início do século XX. Em um histórico desenvolvido por 
Andrade (1989 apud, Pereira, 2004) constata-se isto. Segundo o autor, antes de 
1930, o estudo da Geografia estava baseado apenas na memorização, característica 
também presente nos livros didáticos da época. Após 1930, a Geografia brasileira 



passa a receber influência dos princípios da escola lablachiana[2]; os livros 
didáticos tiveram seus textos modernizados e ilustrados com mapas, cartas e 
fotografias. Porém, continuavam a se pautar pelo estudo dos elementos físicos da 
paisagem numa linha descritiva em que a escola lablachiana contribuiu apenas para 
delimitar áreas que apresentavam características semelhantes, permitindo perceber 
uma interdependência entre os elementos físicos e humanos, sem que o ensino de 
Geografia saísse da condição de memorização. 

Com o Estado Novo (1937), as ciências sociais tiveram sua influência diminuída e a 
Geografia passou a ter um caráter ainda mais conservador do que o habitualmente 
estabelecido. Os autores de livros didáticos submetiam-se à vontade do Estado no 
tocante aos assuntos que deveriam ser abordados nos livros. Observa-se que neste 
momento o ensino e o livro de Geografia voltavam aos primórdios, pois os livros 
tornaram-se um instrumento de controle do Estado (ANDRADE, 1989 apud 
PEREIRA, 2004). 

Na década de 1950, novos livros didáticos de Geografia começaram a aparecer, 
apresentando os fenômenos geográficos de maneira mais dinâmica. Com o 
populismo dos anos de 1960, houve um grande estímulo à produção de livros 
didáticos que, infelizmente, retomam o processo mnemônico[3]. Nesse período é 
que surgem os cadernos de exercícios conhecidos como "livro do mestre", o nosso 
popular "manual do professor", que têm como principal conseqüência a perda da 
capacidade de reflexão e de análise, bem como a automação dos professores. Este 
quadro é o que perdura até os dias atuais  (PEREIRA, 2004). 

Neste sentido, Silva (1998) destaca que o livro didático, nas décadas de 1960, 
1970 e 1980, associa-se diretamente com o período militar e seu projeto 
educacional.O autor, em sua constatação, assinala que o material didático deixou 
de ser apenas um instrumento de ensino, tornando-se mais do que nunca um 
instrumento de controle social e uma forma de aumentar os lucros de grandes 
empresas do setor editorial. 

Essas considerações, longe de pretenderem esgotar uma possível história do livro 
didático, servem para indicar que este faz parte da vida escolar desde que a escola 
é escola. 

Como o instrumento básico de trabalho dos professores é o livro didático, é através 
dele que aprendem parte daquilo que ensinam nas salas de aula, transformando-se 
em reféns de um material que, muitas vezes, não estimula sua reflexão. Outrossim, 
os alunos provenientes, na maioria, de uma realidade social excludente, têm, às 
vezes, como únicos meios de acesso à informação os livros didáticos e os 
professores que aprenderam com estes materiais. Nesse sentido, percebe-se que 
os textos didáticos são fundamentais no sistema educacional brasileiro, e como 
conseqüência, no ensino de Geografia, como afirma Sposito (2005): 

No ensino de Geografia no âmbito nacional, estruturado pelo governo federal, há 
uma metodologia como forma não simplesmente de apoio pedagógico para os 
professores, mas como material seguido detalhadamente pela maioria dos 
docentes, os livros didáticos. ...Enfim, o livro didático utilizado pelo professor 
influenciará os conhecimentos e as possibilidades de ensino em muitas salas de 
aula. Apesar das inúmeras transformações no âmbito educacional, o livro didático 
continua sendo o principal (e muitas vezes o único) instrumento de ensino para o 
labor dos professores; a importância dos mesmos é elevada, uma vez que 
influenciarão pensamentos e atitudes tanto de alunos como de professores. 
(SPOSITO, 2005, p.1). 



Apesar das influências do livro didático no pensamento dos professores (e alunos), 
é importante não cair no risco de responsabilizá-lo pela má qualidade do ensino de 
Geografia, pois este seria um pensamento superficial e sectário, demonstrando 
claramente uma ignorância dos fatos como nos apresenta Pereira (2004). 

As características do processo de formação conceitual apresentadas, quando 
relacionadas com a mediação do professor e com a formação deste, deixam nítida a 
necessidade de se identificar a abordagem da questão ambiental nos livros 
didáticos de Geografia, já que os elementos de incremento cognitivo são 
interdependentes. 

Reflexões finais 

O objetivo desse trabalho não era avaliar a formação do professor de Geografia, 
mas perceber a importância do livro didático no processo de ensino de Geografia. 
No entanto, é importante constatar que quanto maior for a deficiência da formação 
do professor, maior será sua dependência em relação aos textos didáticos. Isto 
sinaliza que qualquer ação que objetive melhorar o ensino de Geografia deve 
passar pela melhoria na formação do professor. 

Os estudos discutidos nesse artigo demonstram que é fundamental aprofundar as 
análises a respeito da abordagem ambiental nos livros didáticos de Geografia 
devido à relevância destes livros na sala de aula e ao fato de ser esta disciplina 
uma das que mais se propõem a desenvolver uma educação ambiental. Isto 
possibilitará responder algumas perguntas que afligem os professores de Geografia 
e os estudiosos da educação ambiental. 
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