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Introdução 

A produção de material Didático deveria fazer parte da formação dos professores de 

Geografia. Todavia, por diversos motivos, como: tempo, disponibilidade de recursos, 

laboratório apropriado, entre outros, esta formação não ocorre. Há apenas informação sobre 

a possibilidade e a facilidade do seu emprego na sala de aula. 

Infelizmente, ainda falta no Curso de Licenciatura em Geografia da UFU, uma 

formação que habilite o futuro professor a desenvolver elementos destinados a levar o 

aluno, do Ensino Fundamental e Médio, a dominar conceitos espaciais bem como 

representá-los e utilizá-los em suas aulas. 

Hoje é cada vez mais necessário preparar o aluno para que ele construa o 

conhecimento, e não o decore apenas para uma avaliação, mas que possa compreender 

sua importância e as possibilidades de seu uso no cotidiano. 

Material didático, em nosso entendimento, é todo recurso que pode facilitar o 

trabalho do professor. Eles "apresentam-se como meios e instrumentos para colaborar no 

processo de aprendizagem" (GOMES,2003). São estes recursos que facilitam a 

aprendizagem do aluno. 

                                                           
1 Bolsista do LEGEO-Laboratório de Ensino de Geografia 
Instituto de Geografia – Universidade Federal de Uberlândia - 
Av. João Naves de Ávila n° 2160 – Bloco 1H, B. Santa Mônica, Uberlândia/MG.Email: 
francielelemes@yahoo.com.br 
2 Bolsista do LEGEO-Laboratório de Ensino de Geografia 
3 Bolsista do LEGEO-Laboratório de Ensino de Geografia 
4 Bolsista do LEGEO-Laboratório de Ensino de Geografia 
5 Bolsista do LEGEO-Laboratório de Ensino de Geografia 
6 Orientadora 
7 Orientadora 

 6178 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A responsabilidade do professor é estimular o aluno a compreender a realidade do 

mundo, e a responsabilidade da Universidade é formar um professor capaz de fazer isso em 

sala de aula. Nossa hipótese é que, o professor, ao aprender a construir e utilizar recursos 

didáticos variados e de fácil acesso, orientará melhor seus alunos. 

"O dever dos professores é mediar a relação entre o aluno e o conhecimento, 

organizando o grupo e priorizando as atividades didáticas que possam ser significativas para 

a aprendizagem, de acordo com a realidade que trabalham e com o perfil de seus alunos" 

(GOMES, 2003:270). E é dever, tarefa e obrigação da Universidade, ensinar o futuro 

professor a fazer tudo isso. 

"A descrição geográfica deve ser maleável e variada como seu próprio objeto.(...) 

Não podemos esquecer que o conhecimento não se dá apenas através do texto escrito ou 

da fala. Aprendemos através do cheiro, do tato, do gosto. Precisamos ler não somente 

textos, mas imagens, cores, movimentos. (GOMES, 2003:272; grifo da autora). Daí a 

importância de se propor recursos didáticos diferenciados para explicarmos um mesmo 

conteúdo a alunos também diferenciados. 

Entretanto, quase sempre "os professores têm dificuldades para compreenderem que 

seus alunos não compreendem. (...) [Pois alguns destes professores não entendem que] a 

construção do conhecimento é uma trajetória coletiva que o professor orienta, criando 

situações e dando auxílio, sem ser o especialista que transmite o saber, nem o guia que 

propõe a solução do problema". (PERRENOUD, 2000: 35; grifos do autor) 

Entendendo esta premissa, organizar e dirigir situações de aprendizagem, está entre 

as competências que o futuro professor deve ter, para envolver seus alunos em atividades 

que os levem à aprendizagem, ao conhecimento e à sua formação enquanto pessoa e 

cidadão do mundo. 

Dentre as atividades importantes para a aprendizagem, a avaliação dos livros 

didáticos se destaca. Porém, muitas vezes, tal avaliação é feita apenas no final dos cursos 

de licenciatura, no bojo da Prática de Ensino e do Estágio Supervisionado. Além disso, regra 

geral, os licenciandos também não contam com o suporte de metodologias de ensino 

específicas para subsidiar as aulas de Geografia. Dessa maneira, dificilmente se confere 

uma atenção particular às atividades pedagógicas que os autores propõem aos professores 

e alunos, ao final de cada capítulo ou unidade. Tais carências no processo de formação dos 

futuros professores explicam, pelo menos em parte, uma das principais dificuldades que 

enfrentam no cotidiano da sala de aula, conforme várias pesquisas recentes assinalam. 

Os Objetivos do Projeto 
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Interessa-nos construir materiais didáticos de Geografia para o Ensino Fundamental, 

considerando as necessidades de: 1) conhecer as teorias que embasam a elaboração dos 

materiais didáticos; 2) Identificar as dificuldades dos alunos que estão se formando como 

professores de Geografia, nas tarefas de construir e utilizar materiais didáticos; 3) construir 

maquetes a partir de cartas topográficas; kits didáticos (mapas em alto relevo, jogos, 

sistemas de orientação geográfica, maquetes do sistema solar, dos movimentos do Planeta 

Terra, das fases da lua, de vulcões, do ciclo da água, entre outros...); 4) conhecer as 

dificuldades dos docentes em relação à implementação das atividades pedagógicas para o 

aprendizado de temas de Geografia Política e Geopolítica em livros didáticos da 7ª e da 8a 

Séries do Ensino Fundamental, por meio da análise de livros didáticos; 5) adequar os 

recursos da informática aos objetivos pedagógicos de uma home page atinente à Geografia 

Política e à Geopolítica. 

Para o cumprimento destes objetivos, o projeto utiliza material reciclável e de baixo 

custo e, ao mesmo tempo, equipa o Laboratório de Ensino de Geografia (LEGEO) do 

Instituto de Geografia (IG) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), tornando 

disponível o material didático para licenciandos e professores de Geografia. 

A organização de mini-cursos faz parte do projeto, uma vez que é necessário 

repassar aos alunos da graduação as metodologias de construção dos materiais didáticos 

para o Ensino de Geografia, tanto da área de Cartografia (maquetes e kits) quanto da área 

de Geografia Política e Geopolítica. 

Ações desenvolvidas 

As principais ações seguem abaixo: 

 Elaboração de materiais didáticos em laboratório e aplicação em sala de aula piloto 

(em uma escola pública); 

Organização de oficinas de extensão; 

Envolvimento dos alunos de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado no projeto; 

Equipagem do LEGEO com material de apoio aos alunos do Curso de Licenciatura 

em Geografia, bem como aos professores. 

Metodologia do Trabalho de Pesquisa 

Tendo em vista a continuidade da utilização dos materiais didáticos que propomos, 

optamos por trabalhar com materiais simples, de fácil confecção e de baixo custo. 
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A elaboração das maquetes, dos kits e da home page não são um fim didático, mas 

sim, um meio pelo qual vários elementos da realidade poderão ser trabalhados em conjunto 

durante as aulas de Geografia da Escola Fundamental. 

Após leitura, fichamento e discussão do referencial teórico sobre produção de 

materiais didáticos, Cartografia, Geografia Política e Geopolítica, passamos para a 

construção propriamente dita dos materiais didáticos em laboratório. A seguir, vem a 

vivência na sala de aula piloto, confeccionando-se os materiais juntamente com a professora 

regente e os alunos. Paralelamente, apresentamos os resultados obtidos em eventos 

científicos ligados ao Ensino e à Geografia, e organizamos oficinas de extensão para os 

alunos de licenciatura. Finalmente, publicamos artigos a partir de uma reflexão sobre o 

conjunto das atividades do trabalho que desenvolvemos ao longo do projeto, pois "a 

publicação é uma obrigação do pesquisador" (FOWLER & GIURFA, 1993:99). 

Atividades 

Em síntese, seguem as atividades que realizamos: 

1) Construção de Kits Didáticos para o Ensino de Geografia 

O sub-projeto “Construção de Kits Didáticos para o Ensino da Geografia no Nível 

Fundamental”, é realizado na perspectiva de fornecer meios para tornar o ensino dos 

conceitos geográficos mais prazerosos e dinâmicos no processo de ensino-aprendizagem. 

Os kits didáticos buscam oferecer instrumentos para apoiar o professor em suas atividades 

intra-classe, permitindo que seus alunos participem ativamente da construção de 

conhecimentos, de sorte que possam ser usados na compreensão do mundo a sua volta. 

Os Kits Didáticos construídos são: um globo terrestre, O Sol e a Terra- sobre a mesa, 

as fases da lua, a Rosa dos Ventos, uma bússola de rolha, um quebra-cabeça do mapa 

político do Brasil e um jogo: Passeio pelo Mundo. Ainda serão confeccionados até a 

conclusão do projeto, em fevereiro de 2005, uma maquete do sistema solar, uma maquete 

de um vulcão, e um mapa em alto relevo. 

Estes Kits disponibilizam materiais didáticos para os alunos da licenciatura, 

auxiliando-os na construção de seus próprios recursos pedagógicos. Buscamos, ainda, 

conciliar o ensino de conceitos abstratos da Geografia e da Cartografia, tornando-os mais 

compreensíveis. 

Este projeto procura também demonstrar que os Kits Didáticos podem ser 

construídos a partir de modelos ou mesmo pela criatividade de quem vai fazê-los, de acordo 

com os objetivos que se quer atingir. Portanto, é possível que o professor construa seu 

próprio material (dentro de seus limites e possibilidades); por sua vez, os alunos, desde que 
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esclarecidos e orientados pelo professor, podem fazer o mesmo, tornando a aula 

significativa. 

Algumas observações quanto ao material construído: 

1) O Globo Terrestre utilizou uma esfera de isopor (10 cm), lápis de cor, uma tampa 

de maionese com 5 cm de diâmetro, cola para isopor, 1 alfinete, tesoura, 1 palito e isqueiro. 

A dificuldade encontrada foi no momento de colar o planisfério, pois é necessário ir 

ajustando a figura à esfera, pois ocorrem pequenas distorções, mas que não prejudicam os 

objetivos de sua construção. Ele pode ser usado no estudo dos meridianos, paralelos, 

latitude, longitude, na observação da geometria do planeta, no estudo da divisão do mundo 

em continentes, entre outros. 

2) O Painel Fases da Lua foi construído utilizando como materiais uma placa de 

isopor (25cm x 25cm), uma esfera de isopor de 7,5cm, tinta preta acrílica, um pincel grosso, 

dois rebites, um estilete, régua e compasso. 

A construção deste kit propõe apoiar a explicação das fases da lua, demonstrando 

que estas ocorrem pelo movimento da mesma e pela percepção da parte iluminada pelo sol 

e que se encontra voltada para a terra. O painel oferece uma aparência característica de 

cada período. Este kit pode ser feito usando outros tipos de materiais, como papelão e bola 

de jornal no lugar de isopor. 

3) O Sol e a Terra sobre a mesa foi feito com uma placa de isopor (55cm x 75cm), 

um barbante de 60 cm, canetinhas coloridas, uma bolinha de isopor de 7 cm, quatro 

bolinhas de isopor de 4,5 cm, uma régua, um pincel grosso, tinta acrílica vermelha, cinco 

clips (1 n°8 e 4 n°6). 

O propósito deste kit é demonstrar como ocorrem os equinócios e solstícios 

terrestres pela observação da posição que a terra assume em sua órbita pelo sistema solar. 

Pode-se usar placa de papelão ou madeira no lugar de isopor e para as esferas pode-se 

usar bolinhas de jornal. 

4) A Rosa dos Ventos. Os materiais utilizados foram cartolina, lápis, régua, 

canetinhas, lápis de cor, cola e tesoura. Foi necessário que se desenhasse a rosa dos 

ventos usando lápis n° 2 e régua. Após fazer o desenho, a figura foi colorida, recortada e 

colada em um quadrado de cartolina para maior firmeza. Por fim, colocaram-se os nomes 

dos pontos cardeais, colaterais e sub-colaterais. 

5) A Bússola. Conforme SIMIELLI (2002), utilizamos uma rolha, uma agulha de 

costura, um imã e um pires com água (bússola). 
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 Tanto a Rosa dos Ventos quanto a Bússola, podem ser usadas em jogos e 

brincadeiras, desenvolvendo as noções de orientação junto aos alunos. 

6) O Quebra-Cabeça do Brasil Político é um material didático confeccionado na 

escala 1:5.000.000. A base foi retirada em um papel vegetal e o desenho foi repassado com 

o uso de papel carbono para o isopor (duas placas coladas); recortam-se as regiões e 

pintam-nas com cinco cores diferentes usando um pincel grosso. 

Pode ser usado para ensinar princípios cartográficos, como o uso das cores para 

separar elementos ou fenômenos representados, assim como tratar a regionalização 

brasileira e sua territorialidade. Também se pode sugerir o trabalho em grupo com 

pesquisas sobre as regiões, questionando os motivos que levaram à divisão do Brasil em 

regiões, entre outros. Através da brincadeira com esse jogo, é possível perceber as 

dimensões de cada parte que compõe o Brasil, de maneira divertida. 

KISHIMOTO (1998) fala da importância do lúdico no processo de aprendizagem 

através da brincadeira em um ambiente favorável, pois a criança aprende melhor onde 

existe familiaridade. 

Esses kits visam tornar o ensino da Geografia mais interessante e dinâmico, 

descentralizando o ensino apoiado exclusivamente no livro didático (embora esse não seja 

menos importante que os demais recursos), mas uma aula diferente, permite um 

aprendizado mais prazeroso aos alunos. 

2) Construir Maquetes para ler Mapas 

 A Geografia é uma ciência cujo campo de atuação é considerado muito amplo, 

principalmente quando comparada às outras ciências. Este fato, ao mesmo tempo em que a 

coloca à frente das demais, habilitando o pesquisador e o professor de geografia a trabalhar 

com os mais diversos campos do saber científico, também cria embates nas unidades 

acadêmicas, às vezes formando alunos com uma visão compartimentada da Geografia. Em 

outras palavras, o futuro geógrafo, ao se deparar com diversas disciplinas ao longo do 

curso, sente-se confuso/inseguro. 

A Cartografia é uma dentre tantas outras disciplinas cursadas no curso de Geografia. 

Ao se tratar especificamente desta disciplina, logo somos remetidos aos seus produtos; por 

exemplo, o mapa. Ele também se apresenta como recurso didático muito utilizado nos 

ambientes educacionais. Porém, ele oferece limitações devido a sua função básica, que é 

de representar o espaço real no plano; tendo em vista que muitos alunos não conseguem 

fazer a abstração necessária. Por conseguinte, uma barreira se forma no processo de 

ensino-aprendizagem dos conteúdos cartográficos. 
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Um dos problemas mais sérios enfrentados no ensino de cartografia, 

para alunos iniciantes no curso de graduação em geografia, é a 

percepção do relevo a partir das curvas de nível. Trabalhos de 

campo são realizados, visando minimizar tais problemas; contudo, na 

maioria das vezes, os problemas persistem. CASTRO (1997:1). 

Com base nessas deficiências que surgem durante a formação do educador em 

Geografia, tentativas como a interdisciplinaridade deveriam ser praticadas no intuito de 

sanar as mesmas. Daí, um questionamento fundamental: como fazê-la? 

Segundo SOUZA & KATUTA (2001), as disciplinas Cartografia e Geografia estão 

unidas por um forte elo, principalmente na esfera do ensino e da pesquisa. 

É nesse contexto de ensino e pesquisa que o sub-projeto “Construir Maquetes para 

Ler Mapas”, é desenvolvido. Nele se produz a maquete do município de Uberlândia-MG, 

objetivando oferecer subsídios aos alunos licenciandos em Geografia (futuros professores) 

para que os mesmos tenham a oportunidade de trabalhar com o relevo e os conceitos que 

dele derivam, porém visualizados em três dimensões. 

Na medida que a maquete é um objeto que comporta três dimensões: largura, 

comprimento e altura, ela é “o espaço real em tamanho reduzido”. 

A maquete é ao mesmo tempo um recurso didático-pedagógico de caráter visual e 

produto cartográfico que se assemelha ao espaço que representa. Entretanto, ela não é 

uma representação completamente fiél ao mesmo, devido às abstrações que são feitas 

durante o processo de confecção tanto das cartas topográficas como nas etapas da 

fabricação da própria maquete. 

É válido nesse momento frisar que confeccionar maquetes é uma forma de conciliar o 

conhecimento geocartográfico – entendido aqui como aquele saber necessário, que faz 

interseção tanto na Geografia quanto na Cartografia – teórico ao prático, e assim dar 

condições sólidas para que juntos, professor e aluno, consigam compreender/interpretar as 

conseqüências das transformações provocadas pela relação homem/natureza, que, por sua 

vez, é objeto de estudo da ciência geográfica. 

Especificamente, tratando do processo de produção das maquetes, seguem abaixo as 

etapas: 

O primeiro passo é escolher qual área será abrangida. Nosso trabalho abrange as cartas 

topográficas abaixo: 

• Estrela do Sul SE- 23-Y- A- IV; 
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• Miraporanga SE-22-Z-D-IV; 

• Nova Ponte SE-23-y-C I; 

• Prata SE-22-Z-D-II; 

• Tupaciguara SE-22-Z-B-V; 

• Uberlândia SE-22-Z-B-VI, 

na escala de 1:100.000. 

Segundo, deve-se retirar de cada carta uma cópia em papel vegetal das informações 

que julgar necessário, como: curvas de nível, hidrografia, etc... 

Terceiro, e antes de prosseguir com a prática, é preciso considerar a escala vertical, 

que dará o valor do exagero. O interessante seria uma sobrelevação, cujo exagero não fuja 

da realidade representada. 

Tendo em mãos as cópias das correspondentes cartas, as informações deverão ser 

repassadas para a placa de isopor através do papel carbono. Para cada curva de nível, 

deve-se utilizar uma placa de isopor. 

Após recortar todas as curvas utilizando instrumento pontiagudo que pode ser o 

estilete aquecido ou não, o próximo passo é a sobreposição delas, começando pela de 

menor valor. Faz-se necessária uma base que possa dar sustentação ao conjunto (exemplo, 

madeirite). 

Para finalizar, usar massa corrida para cobrir as distorções (intervalos entre uma 

curva e outra, ou seja, os degraus) e, assim, caracterizar o relevo. 

A maquete produzida neste trabalho (Município de Uberlândia/MG) foi preparada 

conforme disposição das cartas topográficas utilizadas, isto é, compreende seis cartas; 

porém não faz uso de suas totalidades, visto que a mesma carta pode conter mais de uma 

divisão administrativa. 

Enfim, “a maquete é um material didático feito para ser visto, tocado e admirado.” 

SIMÕES (2002:5) 

3) Análise de temas de Geografia Política e Geopolítica em livros didáticos de 7a e 8a 
séries do Ensino Fundamental 

Temas de Geografia Política e Geopolítica são, às vezes, demasiadamente 

complicados de se transmitir aos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental por um 

conjunto de fatores. Um deles, sem dúvida, é o fato de os alunos estarem acostumados com 
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uma Geografia física, onde relevo, clima, vegetação, etc., são os principais conteúdos nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Outro fator é que a Geografia Política e a Geopolítica 

são assuntos que levam em consideração, além de características físicas dos países, as 

características econômicas, históricas, sociais e políticas, o que pode dificultar o 

entendimento da matéria pelos alunos, se o professor não tiver habilidades didáticas, 

embasadas em um conhecimento aprofundado da Geografia, para sensibilizar adolescentes 

e jovens a se interessarem pela complexidade do espaço geográfico, sabendo apresentá-la 

na linguagem e no nível de raciocínio que apresentam nessa faixa etária. Nesta perspectiva 

e cientes de que, para serem compreendidos, estes temas têm que ser cuidadosamente 

abordados, é que se desenvolvem os sub-projetos: “Avaliação das atividades pedagógicas 

atinentes à Geografia Política e à Geopolítica em livros didáticos para 7ª e (8ª) série (s) do 

Ensino Fundamental”, sob fomento do PIBEG (Programa Institucional de Bolsas no Ensino 

da Graduação), no LEGEO - IG/UFU. 

Entre os principais objetivos de nosso trabalho, estão: selecionar livros didáticos de 7ª 

e 8ª séries que abordem temas de Geografia Política e Geopolítica; conhecer as dificuldades 

dos docentes em relação à abordagem dos temas de Geografia Política e Geopolítica em 

livros didáticos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental; e analisar as atividades 

pedagógicas propostas para o aprendizado dos temas de Geografia Política e Geopolítica 

do material selecionado. 

Pretende-se não apenas diagnosticar as dificuldades dos professores e analisar as 

atividades pedagógicas propostas nos livros didáticos, mas, sim, apontar a melhor forma de 

se ensinar temas de Geografia Política e Geopolítica em turmas de 7ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental, assim como sugerir as obras que melhor abordam tais temas do ponto de 

vista da criticidade, visando sempre uma melhoria no ensino de Geografia nas escolas 

públicas, em particular. 

Este trabalho faz parte de um projeto mais amplo “Construção de Materiais Didáticos 

para o Ensino de Geografia”, e teve início em maio de 2004; desde então, alguns resultados 

foram alcançados. 

O primeiro passo consistiu em leitura e fichamento da bibliografia básica que, 

composta por obras ligadas ao ensino, à Geografia Política e à Geopolítica, constitui o 

alicerce para desenvolver o projeto em questão. A seguir, teve início a análise dos livros 

didáticos, sendo que os primeiros a serem estudados foram os volumes 3 e 4 das coleções 

“Geografia Crítica”, de José William Vesentini e Vânia Vlach, e “Trilhas da Geografia” de 

Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, escolhidos por serem bastante utilizados em toda 

a região do Triângulo Mineiro (MG). Desde a segunda quinzena de setembro de 2004, se 
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faz um levantamento de todas as coleções de livros didáticos de Geografia utilizados nas 

escolas desta região, e os mais utilizados serão nossos próximos objetos de estudo. 

Entre os resultados já obtidos, podem ser destacados os crescentes incentivos ao uso 

das novas tecnologias no processo de aprendizagem. As duas coleções sugerem atividades 

pedagógicas, cuja principal ferramenta é o computador. Vários sites e softwares são 

indicados pelos autores como forma de complementar o conhecimento adquirido pelos 

alunos. 

Na análise dos livros de 7a série, a primeira obra estudada foi o volume 3 da coleção 

“Geografia Crítica” de José William Vesentini e Vânia Vlach, que trata da Geografia do 

Mundo Subdesenvolvido. 

No que diz respeito à maneira com que os temas de Geografia Política e Geopolítica 

são abordados, esta obra é um excelente objeto de análise. 

Os quatro primeiros capítulos (Unidade I) dão aos alunos uma visão geral do mundo, 

dos continentes, dos países ricos e pobres e suas principais diferenças. As maneiras de se 

regionalizar o mundo são muito bem abordadas e definidas, já introduzindo o principal objeto 

de estudo do volume 3: os países do sul ou subdesenvolvidos. 

Após regionalizar os países, os autores passam à explicação de cada sub-região do 

mundo subdesenvolvido. Os autores começam a explanação país a país partindo da 

realidade mais próxima da vida dos estudantes, ou seja, da América Latina e do Brasil, para 

depois expor o restante do mundo subdesenvolvido, aproximando o conteúdo da obra do 

cotidiano do aluno. 

Com a América Latina exposta em todos os seus fatores físicos, humanos, sociais e, 

principalmente, políticos e geopolíticos, os autores passam para as outras regiões do mundo 

subdesenvolvido, primeiro, a África e, por último, a Ásia. 

Os autores terminam o livro abordando países em franco desenvolvimento como o 

Dragão Asiático (a China) e os Tigres Asiáticos, já como uma forma de introduzir o volume 4 

da coleção (8a série), que trata dos países do Norte ou desenvolvidos. 

O livro tem como ponto forte a organização dos fatos, sendo que todos os capítulos 

possuem uma seqüência lógica, além da linguagem franca e direta para abordar assuntos 

complicados como a Geografia Política e a Geopolítica. Outro ponto bastante positivo é o 

grande número de mapas, tabelas e fotos ao longo dos capítulos que enriquecem muito o 

tema que está sendo estudado no momento. Ainda deve ser destacado o fato de os autores 

serem o mais objetivo possível, não direcionando o entendimento dos alunos acerca dos 

temas. 
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Um dos pontos fracos, é que essa linguagem direta e carregada de termos 

geopolíticos (que são explicados no rodapé de cada página), pode ser “pesada” para 

estudantes despreparados e que nunca tiveram noções de Geografia Política e de 

Geopolítica. Os textos mais longos podem fazer que o aluno mais displicente desvie sua 

atenção. 

Mas, em linhas gerais, a coleção “Geografia Crítica” é de longe uma das melhores que 

existem na atualidade, sendo adotada em inúmeras escolas de Uberlândia e região por 

oferecerem uma base de conhecimentos forte aos alunos. 

Quanto às atividades pedagógicas propostas, as questões de compreensão do texto, 

além de fixar o assunto visto, levam o aluno a pensar, pois exigem deste um posicionamento 

diante do assunto. Sempre perguntando o porquê das coisas, ou simplesmente pedindo ao 

aluno para justificar sua resposta ou para exemplificar, as atividades de compreensão/ 

reflexão do texto levam o discente a pensar sobre o assunto e não somente “reproduzir” o 

conhecimento, como se fazia há alguns anos. Dessa forma, o aluno também produz 

conhecimentos que muito contribuem em sua vida pessoal, profissional e acadêmica. 

As atividades extra-texto oferecem ótimos subsídios para que o aluno complemente o 

conhecimento que ele adquiriu durante o estudo do capítulo. Elas levam o aluno para além 

do livro didático, fazendo com que ele consulte outras bibliografias, filmes, jogos e sites na 

Internet para aprofundar seus conhecimentos, sempre levando em consideração a 

capacidade de “produzir” que o aluno tem. Essas atividades propõem, ainda, trabalhos e 

pesquisas em grupo e extra-classe de pesquisa que, além de aumentar o conhecimento dos 

alunos, promovem a interação entre os mesmos. 

A maior dificuldade de se implementar essas atividades extra-texto é que boa parte 

dos alunos, principalmente e essencialmente da rede pública, não têm acesso a jornais, 

revistas, livros, vídeos, jogos e microcomputadores, o que torna atividades tão úteis, 

inteligentes e prazerosas, tarefas difíceis de serem realizadas. 

A segunda obra analisada foi o livro destinado à 7a série do Ensino Fundamental da 

coleção “Trilhas da Geografia” de Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. 

Este volume, que tem como principal foco o espaço geográfico brasileiro, trata em 

apenas alguns capítulos do tema que rege este trabalho: a Geografia Política e a 

Geopolítica, embora vários temas estejam implícitos nos capítulos do livro. 

No capítulo 1, há um início de diferenciação entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos pela exposição de indicadores sócio-econômicos como o IDH, o PIB, as 

taxas de natalidade e mortalidade, desemprego, trabalho infantil, etc, porém sempre 

considerando a realidade brasileira, mas dando uma idéia do que acontece no mundo. 
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No capítulo 3, quando os meios de comunicação são abordados, na parte que diz 

respeito à Internet, é passada uma idéia geral de globalização aos alunos, de mundialização 

das redes de informação. 

No capítulo 10, intitulado “Brasil: regionalização e globalização”, começam as noções 

de regionalização do espaço (no caso, do espaço brasileiro), além de noções do que são os 

blocos econômicos mundiais e como eles interferem e/ou influem na economia brasileira. 

Além disso, o termo globalização também é abordado. 

Em linhas gerais, o livro foi elaborado com uma linguagem bastante didática e de fácil 

entendimento para os alunos, porém, ao tratar de forma tão específica apenas o espaço 

geográfico brasileiro, deixa a desejar um pouco, já que poderia estar tratando também da 

América Latina, na qual o país está inserido. 

Quanto à estética, o livro traz uma roupagem diferente da usual, com muitas 

atividades, fotos e mapas inseridas durante o texto, o que mantém a atenção do aluno por 

não conter textos muito longos e cansativos. A disposição dos textos e o espaçamento entre 

as linhas não cansam o leitor, o que é muito importante. O livro não conduz a erros, nem 

influencia o pensamento do aluno, o que também merece ressalva. 

No que concerne às atividades pedagógicas propostas, os autores as colocam de 

forma peculiar e diferente da tradicional: enquanto a maioria dos livros didáticos apresentam 

atividades ao final de cada capítulo, as atividades pedagógicas da obra em questão se 

encontram dispersas pelo capítulo. Ao mesmo tempo que essa nova “roupagem” pode 

confundir os alunos, acostumados ao velho método, ela pode ser bastante útil, pois leva os 

alunos a pensarem nos temas no momento em que os professores os expõem e não só no 

final da aula ou em casa, quando termina o capítulo. Dessa forma, o conteúdo pode ser 

melhor fixado, levando os alunos a elaborarem conceitos e a pensar a respeito dos temas, 

ao invés de só reproduzir conhecimento adquirido. 

Atividades como as de observação e reflexão e que levam a debates, podem 

proporcionar aos discentes uma troca de informações e conhecimentos bastante 

enriquecedora. Atividades práticas propostas, como a construção de maquetes levam os 

alunos a materializar seus conhecimentos. 

São propostas também atividades que necessitam do uso da Internet que, ao mesmo 

tempo que são bastante enriquecedoras por levarem os alunos aos conhecimentos da 

informática, são bastante difíceis de serem cumpridas, já que a maioria das escolas públicas 

não possui computadores suficientes e/ou disponíveis para os alunos. 

Outro ponto forte da obra é a proposição de vários livros ao final de cada capítulo, 

acompanhados de uma pequena resenha que dá uma idéia geral a respeito de cada obra. 
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Se o aluno realmente tiver contato com essas obras, ele terá uma verdadeira ampliação de 

seus conhecimentos, podendo elaborar conceitos mais apurados acerca do tema estudado. 

Além disso, foram analisados os volumes destinados à 8ª série do ensino regular das 

referidas coleções. No livro: "Espaço geográfico mundial e globalização", da coleção Trilhas 

da Geografia, os autores abordam os temas socioeconômicos, políticos e ambientais, os 

quais são de grande relevância para a Geografia Política e à Geopolítica e, neste contexto, 

a globalização é colocada como fio condutor, pois apresentam de maneira clara e objetiva a 

expansão do capitalismo e a formação do espaço geográfico mundial e suas conseqüências, 

como a formação de dois grupos de países: desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Discutem acerca dos principais fluxos da globalização e as cidades globais, onde se 

estabelece a maioria desses fluxos. Constata-se que o processo de globalização tem 

intensificado a integração mundial do comércio, inclusive com a criação de blocos 

econômicos, embora tenha aumentado também as desigualdades sociais e regionais. 

Paralelamente, é observado o aumento da fragmentação política do mundo, agravando 

questões étnico-culturais, político-territoriais, socioeconômicas e ambientais. 

Nas sugestões de atividades, indicam-se temas transversais que possibilitam 

trabalhos interdisciplinares, além de aulas de campo, comentários e indicação de respostas 

das atividades e bibliografia adicional aos professores. A nossa preocupação assenta-se na 

implementação das sugestões de atividades no que se refere ao acesso dos alunos de 

baixa renda à informática, pois boa parte das escolas públicas brasileiras está aquém desta 

realidade, principalmente as dos bairros periféricos, onde se concentra boa parte desses 

alunos. Ou seja, as escolas não oferecem recursos materiais, e nem todas têm laboratório 

de informática a disposição dos alunos, tampouco estão ligadas em rede. 

Enfim, as atividades propostas no livro são excelentes, embora dificilmente os alunos 

possam executá-las por completo, em função dos problemas mencionados. Seria importante 

que os autores apresentassem, além destas sugestões, ideais para um bom aprendizado, 

outras possibilidades, mais acessíveis aos estudantes. 

Em outra obra, ´´Geografia do mundo industrializado``, da coleção Geografia Crítica, 

que também corresponde à 8ª série do Ensino Fundamental, os autores fazem abordagens 

muito positivas dos temas de Geografia Política e Geopolítica. São trabalhados “os países 

do Norte”, tidos como industrializados ou desenvolvidos, incluindo a Oceania e a 

Comunidade dos Estados Independentes (CEI), assim como os países do Leste Europeu, 

isto em função de algumas características semelhantes entre esse determinado grupo de 

países. É feita uma caracterização física e histórica dos países (enfocando os temas 

socioeconômicos, políticos e étnico-culturais), regionalizados e agrupados de maneira a 

facilitar ao máximo o entendimento do leitor. Identifica-se o nível de industrialização, explica-
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se como se delineou esse processo e as contribuições para tal, abordando as três principais 

regiões econômicas do mundo (União Européia, Japão e Estados Unidos). 

Os autores deste livro oferecem condições para que se desenvolvam diferentes 

mecanismos cognitivos básicos, como análise, comparação, observação e investigação. 

Além disso, estimulam a abordagem dos temas transversais, os quais possibilitam um 

trabalho interdisciplinar, pelo fato de indicarem sugestões para o uso de material 

diferenciado. Oferecem um manual pedagógico para o professor, expondo metodologia 

geral, as técnicas e estratégias pedagógicas, sugestões para o desenvolvimento dos temas, 

bibliografia adicional, comentários e indicações de respostas das atividades. 

Paralelamente, tivemos acesso a dados preliminares de um projeto desenvolvido pelo 

LEGEO: ´´AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, 

MG-2004``. Foram identificadas, entre outras, algumas dificuldades dos docentes em 

relação ao ensino de geografia, a exemplo da falta de estudo prévio dos alunos, assim como 

seu desinteresse pela disciplina. O principal problema apontado quanto aos livros didáticos, 

é a distância dos assuntos tratados em relação à realidade vivenciada pelos alunos, e a falta 

de atualização dos mesmos. Porém, na maioria das vezes, são utilizados como uma espécie 

de roteiro que “norteia” as aulas de geografia, fornecendo as atividades que os alunos 

realizam em sala de aula. No que se refere aos temas de Geografia Política e Geopolítica, 

percebe-se uma certa dificuldade, tanto dos alunos em apreendê-los quanto dos professores 

em relação a como ensinar esse conteúdo, em função do dinamismo desses temas. Deste 

modo, esperamos que nossa investigação possa contribuir para a aprendizagem desses 

temas que, hoje, fazem parte do cotidiano de nossas vidas. 

Entre os principais desafios que estão sendo enfrentados, um merece bastante 

atenção: qual seria a melhor maneira de passar temas às vezes tão complicados para os 

estudantes, como são os da Geografia Política e da Geopolítica? Como tornar esses temas, 

por vezes tão pesados e distantes da realidade vivenciada pelos alunos, algo agradável e 

prazeroso de estudar? 

Estamos procurando alternativas para enfrentar tais questões. Simultaneamente, 

socializamos nosso interesse pela compreensão das relações entre Geografia e Política, na 

esperança de sensibilizar um público maior para os desafios de nosso cotidiano, que 

imbricam o local, o nacional e o global. 

4) Uma Home Page para a abordagem dos trabalhos realizados no LEGEO 
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As novas tecnologias evidenciam uma necessidade de mudança no processo 

educativo, e a Internet, por seu caráter interativo e acesso à informação, é uma ferramenta 

poderosa para promover a melhoria do ensino. A Internet é considerada por muitos como 

um das mais importantes e revolucionárias conquistas da história da humanidade. Pela 

primeira vez no mundo, um cidadão comum pode, pelo menos em princípio, não só ter 

acesso a informações localizadas nos mais distantes pontos do globo, como também criar, 

gerenciar e distribuir informações no âmbito mundial. Assim, é indispensável sua atuação no 

processo ensino-aprendizagem. 

De fato, os temas ligados à Geografia Política, à Geopolítica e à Cartografia são, por 

definição, complexos, intensos, abruptos, o que exige uma formação acadêmica sólida, 

acompanhada de metodologias de ensino que dêem uma idéia mais próxima de sua 

dinâmica. Do contrário, os professores não conseguem explicar aos seus alunos como as 

relações entre política e território, independentemente da escala em que ocorrem, 

repercutem no mundo inteiro e, igualmente, os atingem. Por esse motivo, o LEGEO trabalha 

na elaboração de uma Home Page que permite, simultaneamente, enfrentar a complexidade 

das relações entre Geografia e Política, e abordá-las de maneira dinâmica. 

Vale salientar aqui o significado do termo Home Page, nem sempre usado de forma 

clara e correta. Por ser amplamente empregado pela mídia leiga, tem várias interpretações. 

Usualmente, uma Home Page é um conjunto de arquivos apelidados de páginas, 

disponíveis na WWW, interligados entre si através de Links, e criadas com o objetivo 

determinado. Algumas vezes, o termo Home Page também é utilizado para designar a 

primeira e principal página de um conjunto de documentos. Tal conjunto de páginas também 

é usualmente chamado de site. 

A Home Page que está sendo desenvolvida pelo LEGEO visa adequar os recursos da 

informática à linguagem e ao pensamento dos adolescentes que estudam temas de 

Geografia Política, Geopolítica e Cartografia, tendo como objetivos específicos analisar os 

impactos provocados por ela na escola e avaliar sua pertinência no aprendizado, visto que a 

aprendizagem é enriquecida quando o sujeito interage ativamente com o mundo e reflete 

sobre essa experiência. 

Considerações Finais 

Ensinar Geografia não é tarefa fácil, pois requer, além de uma formação acadêmica 

efetiva, um suporte metodológico adequado que acompanhe a evolução escolar, seja do 

ponto de vista da pedagogia, seja do ponto de vista da dinâmica dos temas geográficos. 

Assim, os Kits Didáticos produzidos para auxiliar os futuros professores de geografia, 

possibilitam o desenvolvimento dos conteúdos de forma concreta, com material acessível e 

de maneira a proporcionar mais criatividade entre os alunos. 
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A maquete é um recurso didático que oferece subsídios para trabalhar com 

elementos presentes na paisagem, que é um ponto de partida para uma compreensão mais 

ampla das relações entre sociedade e natureza. Com o uso das maquetes, o futuro 

professor terá mais um recurso visual (ou tátil) como instrumento didático para o 

desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem. Na sala de aula, a maquete 

possibilitará ao aluno a visualização de forma clara do relevo e seus conceitos como curvas 

de nível, topo, fundo de vale, chapada, morro testemunho, bacia hidrográfica, nascente, 

afluentes, e rios principais. Poderá fazer relações entre a ocupação antrópica e as 

alterações no meio físico, entre outros. 

A análise das atividades pedagógicas presentes nos livros didáticos de Geografia, 

selecionados pelo projeto, para se avaliar as propostas de seus autores, dos pontos de vista 

teórico-metodológico e pedagógico, e sua pertinência, ou não, tendo em vista os objetivos 

do processo de ensino e de aprendizagem, possibilita uma melhor apreciação dos 

conteúdos de Geografia Política e Geopolítica, trabalhados nas 7ª e na 8ª Séries do Ensino 

Fundamental. 

 A elaboração da home page permite, simultaneamente, enfrentar a complexidade 

das relações entre Geografia e Política , e abordá-las de maneira dinâmica. Por outro lado, 

essa home page tem um caráter pedagógico: respeito às peculiaridades da linguagem e do 

pensamento que caracterizam o público a que se dirige, sobretudo os adolescentes na faixa 

de 12 a 15 anos, o que não inviabiliza sua utilização por parte daqueles que participam da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), dos licenciandos e professores de Geografia. 
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