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Resumo 

O texto apresentado visa à realização de um debate sobre conteúdos de 

Geografia Urbana, especialmente o urbano, nos livros didáticos de Geografia 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD – EJA, 2009) para 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA), atualmente em uso nas escolas 

públicas. Busca analisar brevemente as propostas presentes nos documentos 

estatais sobre a Educação e a formação cidadã, bem como apontar a 

possibilidade do ensino de Geografia por meio da abordagem da produção do 

espaço, para a uma formação cidadã e conquista do direito à cidade, uma 

apropriação do espaço urbano para o desenrolar da vida. 

Hoje, na política pública de ensino, nos discursos presentes nos 

documentos oficiais do Estado, temos o livro didático, em especial os utilizados 

na formação de jovens e adultos, como um importante instrumento do ensino 

de Geografia no auxílio ao professor na formação de seus alunos. 

As ações governamentais para a educação pública, no atual contexto 

mundial de neoliberalismo e reestruturação produtiva, têm contribuído para um 

sucateamento da educação pública por meio da aceleração de estudos via EJA 

para jovens e uma formação técnica de adultos para a lógica produtiva e para o 

mercado de trabalho, ou seja, a EJA não põe ênfase na formação cidadã e 

nem na inclusão social de classes sociais menos favorecidas economicamente 

no Brasil. 

O ensino de Geografia para a EJA, cuja disciplina a nosso ver, deveria 

ter como um dos seus objetivos uma formação mais crítica e cidadã do aluno 

para uma compreensão do mundo contemporâneo, por meio de uma 

abordagem da produção do espaço e suas contradições no estudo de suas 

categorias e conteúdos. Temos que partir da realidade existente para analisar o 

processo de ensino/aprendizagem e não podemos nos furtar de analisar os 

livros didáticos já que eles são, nas políticas públicas, um dos pilares 



instrumentais da formação dos estudantes. Deste modo buscamos pesquisar 

se como instrumento nas mãos do professor, ele abre a possibilidade para a 

realização dos objetivos da disciplina de Geografia como apontado acima e 

quais seriam elas.  

Assim, desvendar o processo de produção do livro didático de Geografia 

para EJA abre a possibilidade de desvendar lógicas, estratégias, discursos, 

políticas públicas e os agentes envolvidos nesse processo para, 

posteriormente, propormos possibilidades de novas abordagens da Geografia 

por meio da produção do espaço para a formação de alunos mais críticos, 

cidadãos em seu cotidiano. 
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Introdução e justificativa 

Para uma compreensão da atual problemática que envolve a educação, 

o ensino de Geografia e a produção de livros didáticos no Brasil devemos 

considerar a própria educação e a escola pública como instrumentos de 

interesse das classes sociais dirigentes sob o paradigma do neoliberalismo da 

economia mundial, a qual, após o Consenso de Washington em 1989 e seu 

receituário econômico, sobretudo para os países pobres, tem como um de seus 

fundamentos a redução de investimentos públicos em setores sociais, como a 

educação, para manutenção da taxa média de lucro e repasse de capital para 

os países centrais, seja por meio do pagamento da atividade externa ou por 

meio do lucro das empresas transnacionais. Portanto, a Educação e o Ensino, 

a nosso ver, têm sido “determinados” em um modelo de sociedade que a 

Economia é o fundamental, e assim cabe ao Estado controlar e “formar” 

pessoas, ou melhor, trabalhadores, cada mais adaptados e cativos para o atual 

modelo de produção, o modelo “toyotista”, mais automatizado e robotizado que 

exige um número cada vez menor de trabalhadores e uma melhor habilidade 



técnica (“multifuncional”) de acordo com o papel dos países na divisão 

internacional do trabalho (SOARES, 2011). 

A educação, institucionalizada e pública, é um instrumento de 

manipulação das classes sociais dirigentes para uma manutenção da 

sociedade capitalista e assim, as atuais reformas educacionais servem para 

corrigir algum detalhe “defeituoso” dessa ordem social estabelecida e não visa 

uma transformação da educação em si, como um instrumento de uma 

transformação social qualitativa emancipadora radical. Ela é um instrumento de 

“interiorização”, uma aceitação resignada (conformista) e consensual, dos 

princípios reprodutivos orientadores dominantes da própria sociedade, visando 

adequar os indivíduos em seu “posto” na ordem social, e de acordo com as 

tarefas reprodutivas que lhe foram assinaladas (MÉSZÁROS, 2004). Para o 

“aluno trabalhador”, portanto, cabe apenas aprender operações básicas do 

trabalho e do cotidiano, o que inclui formas de “conduta certas” para realizar o 

“bom trabalho”. Essa reestruturação produtiva, a qual necessita cada vez mais 

de um novo comportamento do trabalhador, sua “modernização”, se deu sob 

um discurso internacional de uma necessidade de uma nova formação moral e 

intelectual contínua das pessoas para uma formação “cidadã”, para o 

enriquecimento e desenvolvimento cultural dos países, sobretudo aqueles mais 

pobres, para a constituição de um mundo “mais seguro”, “mais sadio”, “mais 

próspero”. Assim, tomando o receituário econômico presente no Consenso de 

Washington e incorporado ao ensino na Conferência Mundial de Educação 

para Todos1 caberia ao Estado garantir a educação pública de modo eficiente, 

por meio do desenvolvimento de habilidades e competências que garantiriam a 

boa formação dos alunos. Esse discurso promove a criação de um consenso 

social de que o desemprego é um problema do indivíduo, pois, como o Estado 

“garante” a formação intelectual, técnica e cidadã, cabe a cada um garantir o 

seu lugar no mercado de trabalho.  

                                    
1
  Realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Programa da Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Banco Mundial e representantes dos Estado, sobretudo dos países 

subdesenvolvidos, se reuniram em Jomtien, na Tailândia (1990), para discutir como a Educação poderia e 

deveria contribuir para o desenvolvimento dos países por meio de um modelo mais novo e mais 

apropriado de ensinar o “aprender a aprender”. 

 



Nos países ditos "em desenvolvimento"/"emergentes", como o Brasil, a 

flexibilização da produção vem se dando muito mais na dimensão das relações 

de trabalho do que em uma mudança tecnológica propriamente dita, já que boa 

parte de nossas indústrias continuam produzindo num modelo ainda fordista, o 

que houve foi uma maior flexibilização das relações de trabalho (terceirização, 

subcontratações, violações de direitos trabalhistas).  Frente ao desemprego se 

culpabiliza o trabalhador que é taxado de não qualificado, responsabilizando-o 

pela sua não qualificação. 

Comparada ao Consenso de Washington, essa Conferência Mundial de 

Educação elaborou um “receituário” para a Educação, o qual recomenda o 

controle dos gastos com a educação pública nos países, modalidades de 

financiamentos internacionais, formas de organização dos tempos e espaços 

da escola, modelos ideais de formação e avaliação dos professores, 

organização curricular com foco em desenvolvimento de competências 

(habilidades) e o desenvolvimento de políticas públicas para a educação básica 

e tecnológica. Esses são os pilares da atual educação, o chamado “aprender a 

aprender”. 

Segundo o documento elaborado nessa conferência, o “aprender a 

aprender” se pauta em uma formação intelectual e “cidadã” por meio do 

desenvolvimento de habilidades cognitivas (leitura, interpretação de dados, 

lógica funcional e sistêmica, abstração, dedução, estatística, expressão oral, 

escrita e visual) e comportamentais (responsabilidades, lealdade, 

comprometimento, capacidade de argumentação, trabalhar em equipe, 

iniciativa e autonomia). 

O objetivo desse modelo de educação é a formação e um ajuste dos 

indivíduos para esse novo mundo globalizado que não vai dar iguais 

oportunidades a todos e, portanto, a sua prática individual faz a diferença para 

ingressar ou não no mundo do trabalho. Ela enfoca uma formação de caráter 

individualista e uma “naturalização” dos problemas sociais o que leva a um 

entendimento que “os problemas do mundo” são problemas individuais, pois 

aqueles que não se adaptarem (que não forem competentes) frente às novas 

mudanças poderão não ter lugar na sociedade, sobretudo no mercado de 

trabalho. Portanto, uma das primeiras premissas do “aprender a aprender” foi 

uma reforma curricular escolar, que deveria ser mais transdisciplinar. Uma das 



especificidades dessa proposta de reforma curricular é seu caráter neutro por 

meio de uma proposta de ensino que valorize mais as subjetividades e 

emoções individuais e em detrimento dos processos históricos e sociais, além 

de seu caráter fortemente técnico (SOARES, 2011). Assim o “bom currículo 

escolar” é um manual de procedimentos por meio de habilidades cognitivas, 

atitudinais, comportamentais e morais. 

No Brasil, as principais consequências desse processo global de 

mudanças dos paradigmas da educação foram à reorientação dos gastos com 

a educação pública por meio da promulgação do Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993)2, qual teve como objetivo avaliar a “saúde” da educação no 

Brasil por meio de padrões e fluxos (alunos por série, evasão, aprovações, 

repetências) criando diagnósticos , avaliando alunos e professores, como o 

ENEM e o ENADE. Posteriormente foi criado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef) (1996) substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 

2007. 

Para a compreensão do nosso objeto de estudo, devemos destacar a 

criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1996, para cada 

disciplina escolar, a fim de reformular os currículos escolares de acordo com o 

receituário do “aprender a aprender”. 

O processo de criação dos PCNs se deu em base nacional. Envolveu 

governantes e um restrito grupo de intelectuais sem a participação dos agentes 

da comunidade escolar (alunos, professores, pais, instituições e organizações 

não governamentais ligadas ao ensino) (SOARES, 2011). Visando uma 

adequação ao contexto internacional, o governo brasileiro reformou o currículo 

escolar nacional de acordo com os novos paradigmas para uma adequação 

dos indivíduos ao novo mundo do trabalho: desenvolvimento de habilidades e 

competências que devem compor o perfil do novo trabalhador frente aos novos 

papeis do Brasil na nova divisão internacional do trabalho (SOARES, 2011). A 

reforma curricular nacional marcada pelos PCNs, também se pautou em um 

discurso sobre a necessidade de uma “formação cidadã” da nossa população 

                                    
2
  Plano substituído pelo Plano Nacional de Educação 2011-2020. 



por meio da discussão de temas como ética, pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo por meio de 

categorias próprias de cada ciência. No caso da Geografia a ênfase do 

documento estava no estudo do espaço geográfico explorando diferentes 

subjetividades, representações, culturas individuais e diversos grupos sociais 

para ajudar a construção de uma “comum humanidade”. Nos PCNs de 

Geografia há uma clara crítica à Geografia Tradicional, a qual valoriza a 

descrição e memorização de paisagens e lugares) e a Geografia Marxista 

(Geografia Crítica) por seu caráter contestatório ao analisar os modos de 

produção, alienação do trabalho, produção da mais-valia e a exploração do 

trabalho etc. Há uma escolha de uma Geografia pautada na Fenomenologia 

por seu caráter subjetivista, individualista e pragmático da realidade e para 

alcançar tal objetivo. Esse enfoque na Fenomenologia ocorre, pois possibilitou 

a aproximação com os novos paradigmas produtivos e educacionais, 

desconsiderando a análise de uma produção social e histórica do espaço o que 

permitiria uma formação crítica do aluno (SOARES, 2011). A proposta dos 

PCNs de Geografia na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nosso objeto de 

estudo, se justifica sob um discurso de que a educação pública deve ter um 

caráter técnico, pragmático e ainda eficiente (rápido) para atender às novas 

mudanças globais. 

A educação de jovens e adultos, como lei, já aparece como uma 

responsabilidade do Estado por meio da inclusão do Artigo 208 (Inciso nº I), 

embora em outros documentos oficiais haja menção a essa modalidade de 

ensino3. O Artigo 208 da atual Constituição afirma o dever e a obrigação do 

                                    
3
  A Educação de Jovens e Adultos no Brasil é uma preocupação já antiga para o Estado 

Brasileiro. A menção à necessidade de oferecer educação aos adultos esteve na Constituição de 1934, mas 

é a partir da década de 40 que essas começariam a ser implantadas como parte de políticas públicas. Além 

de iniciativas estaduais e municipais, destaca-se a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em 

1942, do Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de Educação de Adultos, ambos em 1947, da 

Campanha de Educação Rural iniciada em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo em 1958. O objetivo dessas ações do governo é basicamente a alfabetização de adultos 

frente ao desenvolvimento industrial e a urbanização que se instaurava no país e a formação de mão de 

obra, mas também não podemos deixar de mencionar que, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX, 

iniciou-se uma reflexão pedagógica em torno do analfabetismo e suas consequências psicossociais a partir 

do trabalho do educador Paulo Freire que resultou em diversas experiências de educação de adultos 

organizadas por diversos sujeitos sociais, sobretudo de grupos populares articulados a sindicatos e outros 

movimentos sociais visando uma educação crítica de adultos para uma transformação social e não apenas 

à adaptação ao mercado de trabalho. Ainda sob influência das ideias de Paulo Freire, em 1964, o 

Ministério da Educação organizou o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos o qual, ainda nesse 



Estado em Educação Básica a todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. Posteriormente, foram criados o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional (PROEJA) (2005) e o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem) (2007), para alunos de EJA do Ensino Fundamental. Em 

2008, o ProJovem desmembrou-se em várias frentes: ProJovem Urbano, 

ProJovem Adolescente, ProJovem Campo – Saberes da Terra e ProJovem 

Trabalhador. 

Sob o novo contexto da economia, o governo brasileiro, na tentativa de 

reduzir os gastos com a educação pública e acelerar o tempo de formação de 

jovens, criou várias estratégias como a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), 1996, que rebaixou a idade mínima para o acesso a EJA de 18 

para 15 anos no ensino fundamental e de 21 para 18 no ensino médio. Essa 

ação é uma tentativa do governo brasileiro em resolver os problemas da 

educação pública no Brasil (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD, 2007 revelaram 

que dos 2,6 milhões de alunos da EJA da rede pública, 39,2% era de pessoas 

de 15 a 24 anos de idade, o que pode ser interpretado como uma busca de 

jovens pelo ensino formal porque não o havia terminado no tempo 

regulamentar por diferentes motivos que procuraremos analisar a partir de 

nosso recorte analítico.  

A EJA tem sido uma tentativa pouco eficiente para solucionar as 

deficiências do sistema escolar público, o que pode ser apontado pelos 

números do PNAD, 2007 e 2011: em 2006, 42,7% dos alunos de EJA não 

concluíram o ciclo que estavam matriculados e o número de matrículas vem 

caindo: foram 3,5 milhões de estudantes, em 2006, e 2,8 milhões em 2010 no 

Ensino Fundamental. Portanto pode-se afirmar que um dos problemas que 

envolve a educação pública no Brasil é a grande dificuldade de grande parte da 

população trabalhadora brasileira em estudar. O público de EJA é marcado 

jovens reprovados ou expulsos do ensino público tradicional, adultos 

trabalhadores, os quais estão submetidos às longas jornadas de trabalho e de 

deslocamento nas grandes cidades. Portanto, são pessoas comuns, anônimas, 

                                                                                                       
ano, foi desestruturado com o golpe militar que, em 1967, criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(Mobral) extinto em 1985. 



trabalhadores urbanos como domésticas, camelôs, adolescentes 

trabalhadores, donas de casa, aposentados entre outros. 

O conhecimento para essas pessoas que buscam a EJA vem por meio 

de suas atividades cotidianas e do trabalho com grande influência dos meios 

de comunicação de massa, principalmente da televisão. Para eles, os 

conceitos nascem da prática, que é essencialmente uma prática do trabalho 

por meio da divisão social do trabalho no espaço do vivido. Eles não são 

elaborados fora dela e depois aplicados a ela como acontece com as crianças 

que receberam uma instrução formal na escola. Para essas pessoas, a 

percepção, e, logo a consciência espacial (objeto da Geografia), não vem 

mediada pela instrução formal (RESENDE, 1986). A geografia dessas pessoas 

é a geografia do espaço vivido, não é uma verdade científica, embora dela faça 

parte, mas nem por isso é menos verdadeira: essa é riquíssima e produto de 

uma percepção intensa do espaço resultante de uma vivência, cujas normas se 

devem, sobretudo, à divisão social do trabalho. Seja no meio rural ou urbano, 

esse espaço é percebido como “cercado”, dividido, possuído ou não, mas de 

qualquer forma, nunca é um espaço inteiriço ou universal pelo qual a sociedade 

se distribuiria mais ou menos aleatoriamente. Há o “espaço dos ricos” e o 

“espaço dos pobres”, segundo esses alunos. O espaço não é para todos e 

alguns possuem poder sobre ele e outros não. Esses alunos também sabem 

qual é o seu papel neste espaço fragmentando, a função que lhes é reservada 

pelas relações sociais de produção (RESENDE, 1986). 

Ainda há de se destacar que para os alunos trabalhadores da cidade, o 

espaço urbano é marcado, sobretudo, como o “espaço da luta pela moradia” no 

cotidiano e que tem um pressuposto: a propriedade privada do solo. É o 

espaço como uma mercadoria da qual uns são donos e outros não. Para eles 

há também uma percepção quanto ao espaço instrumental e poder do Estado 

no espaço urbano (espaço concebido): magnitude, riqueza, imponência e poder 

do patrimônio e do centro, o que leva a um “encantamento” o qual se 

transforma rapidamente em estranhamento frente à diversidade da vida urbana 

e da desigualdade social nesse espaço que nega o acesso a determinados 

lugares e objetos para muitas pessoas. Para esses alunos a vida cotidiana nas 

cidades é sofrida e inaceitável com muitas tensões o que pode abrir 

possibilidade de questionamentos e pensamentos sobre um espaço mais 



igualitário e mais justo (RESENDE, 1986). Nossa escolha pela EJA, como 

nosso objeto de estudo, se dá por essa possibilidade (entendida como 

virtualidade4) de uma educação formal que possibilite a formação de jovens e 

adultos cidadãos, em direção a superar um ensino meramente funcional e 

técnico. A Geografia na EJA, para nós, tem como possibilidade o cumprimento 

de um dos seus maiores objetivos a formação cidadã por meio da 

compreensão da produção do espaço com suas contradições para uma 

apropriação do espaço para a moradia, para o uso de equipamentos e serviços 

públicos, de uso do espaço público, reconhecimento e produção do patrimônio 

cultural. 

Nossa proposta de pesquisa parte de uma compreensão da produção 

dos livros didáticos de livros didáticos de Geografia (EJA) aprovados pelo 

Programa Nacional dos Livros Didáticos – EJA (Ensino Fundamental), pois 

esse material é um importante instrumento de trabalho do professor e a uma 

das principais fontes de transmissão de conhecimento para esses alunos, já 

que o livro didático tem grande possibilidade de ser o “único livro”, como meio 

de comunicação escrito formal, que essas pessoas têm contato em suas vidas 

(RESENDE, 1986). 

É importante deixarmos claro que o livro didático é um instrumento e não 

um fim em si para o ensino e aprendizado de Geografia. Segundo CASTELLAR 

& VILHENA (2010), o papel do livro didático na sala de aula é apoiar o 

professor, uma possibilidade de ampliar os conteúdos, acrescentando outros 

textos e atividades e, portanto, não o transformando no objetivo principal da 

aula, mas devido à realidade dos alunos de EJA e à realidade da formação e 

das condições de trabalho do professor de um modo geral no Brasil fazem do 

livro didático um importante e quase exclusivo instrumento de apoio para o 

trabalho desse profissional. 

A nossa proposta é de que o livro didático de Geografia para EJA deve, 

a partir da realidade do aluno e de seu conhecimento cotidiano, abordar 

criticamente a produção do espaço e suas contradições por meio das 

categorias e conteúdos de análise, como o espaço, lugar, paisagem e outras, 

para possibilitar uma formação crítica e cidadã desse público, pois, como a 

                                    
4
  Segundo Henri Lefebvre, a virtualidade é a possibilidade posta naquele momento histórico de 

realização. 



Geografia se distingue das demais ciências que estudam a sociedade pelo fato 

de fazê-lo pela ótica do espaço (CAVALCANTI, 2008). Abordando-o como 

produto social de diferentes pessoas e tempos, abre-se a possibilidade de 

questionamento quanto ao seu uso e apropriação, ou seja, porque o espaço 

apresenta-se segregado, por exemplo, e isso pode levar a transformação de 

suas realidades no exercício de uma vida política mais ativa, cidadã. O foco da 

nossa pesquisa é uma avaliação dos livros didáticos de EJA (Segundo Ciclo – 

Ensino Fundamental II) adotados pelas escolas (PNLD EJA 2009), bem como 

um apontamento de seu processo de produção. A análise deste material 

permitirá discutirmos como a Geografia, sobretudo suas categorias e os 

conteúdos ligados a Geografia Urbana, apresentam ou não uma possibilidade 

de formação crítica dos alunos para uma compreensão da produção do espaço 

e suas contradições visando possibilidade de realização do direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2001). É importante deixarmos claro de que essa pesquisa tem 

como pressuposto de que a qualidade e a forma como a Geografia é 

trabalhada neste material visa atender aos interesses das classes dirigentes 

nacionais e do Estado (por meio de políticas públicas) para a manutenção da 

realidade instaurada a qual inclui desigualdade, pobreza, desemprego sob o 

contexto capitalista atual. Mas como se trata de um processo que é 

contraditório, dado em uma época histórica de transição da ordem social 

existente, a Educação pode ser uma das chaves para romper com a lógica do 

capital pois o papel da educação é supremo para a uma formação intelectual e 

consciente das pessoas no mundo no qual elas vivem (MÉSZÁROS, 2004). 

Portanto, defendemos uma proposta de educação que envolva a totalidade do 

conhecimento do indivíduo, aquele que se dá por toda a vida e ultrapasse as 

instituições formais, para desmitificar a nossa ordem econômica e social 

vigente e propor uma transformação social. 

Essa formação intelectual e consciente dos jovens e adultos, por meio 

da instrução formal, possibilita uma transformação social partindo, 

primeiramente, de uma negação do controle do estado político atual (e sua 

“democracia”) para depois ultrapassar a alienação do trabalho por meio de uma 

práxis. O conhecimento dos indivíduos quanto ao seu papel na produção do 

espaço, em sua totalidade, abre uma possibilidade de uma outra concepção de 



mundo, uma consciência de sua conduta moral, e essa consciência pode levar 

a uma autogestão da sociedade (indivíduos associados) para o controle da 

produção e o tempo da escola, uma educação contínua e altamente satisfatória 

para a realização do homem (MÉSZÁROS, 2004). Assim defendemos que uma 

formação cidadã dos alunos de EJA, por meio do ensino de Geografia, bem 

como de seu material didático, é aquela que possibilite aos seus alunos uma 

compreensão da realidade que os envolve, com suas contradições, para assim 

poder transformá-la.  

Quanto ao livro didático de Geografia, principal instrumento de trabalho 

do professor na sala de aula, esse material, em geral, aponta uma debilidade 

nas categorias e conteúdos são trabalhados sobretudo a temática ligada a 

urbanização e constituição de cidades, que são apresentadas de modo estático 

por meio de afirmações que não possibilitam um debate de sua história e as 

contradições (RESENDE, CAVALCANTI, ROCKENBACH e CASTELLAR), e 

que apontam que a falta de planejamento estatal é a “culpa” dos problemas das 

cidades. Cabe aos alunos reafirmarem esse discurso e decorar e memorizar os 

conteúdos trabalhados. Mas cabe aqui também destacarmos que a escolha 

desses conteúdos da Geografia e sua abordagem muitas vezes (se não na 

maioria delas) ocorre devido à complexidade de como se dá a produção do 

livro didático e das especificidades dessa produção no Brasil, e não 

necessariamente as ideias de seus autores. 

A produção do livro didático envolve diversos agentes: autores, editoras, 

setores gráficos, empresas de papel e celulose, distribuidoras, livreiros e o 

Estado. Apesar de não ser o foco desta pesquisa cabe destacarmos que se 

trata de um processo complexo que envolve diferentes interesses, privados e 

públicos: interesses estatais para a formação dos indivíduos para o mercado de 

trabalho e para uma afirmação de uma ideologia de valores individualistas e 

pragmáticos; e interesses de agentes privados que visam lucratividade em 

seus negócios. Para esses últimos, o mercado brasileiro é expressivo devido à 

numerosa parcela da população jovem e em idade escolar. A especificidade 

desse processo no Brasil se dá devido ao grande apoio do governo por meio 

de diversas ações, normas e programas de incentivo à produção desse 



material. O maior exemplo é o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

(1985). 

Por meio de avaliações sistemáticas desse material produzido por 

autores e ou editoras e editados pelas últimas, o Ministério da Educação (MEC) 

aprova ou reprova o material enviado, segundo os parâmetros dados5. Ter uma 

coleção/conjunto de livros didáticos para um segmento de educação, aprovada 

na avaliação, possibilitou, em 2010, a compra aproximada de 60% da produção 

total das editoras. Houve o investimento de R$1 bilhão do governo nesse setor 

segundo a Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABRIGRAF.  

Podemos indicar, no processo de produção do livro didático, outras 

ações do governo com os grandes grupos editoriais como a Lei do Livro (2003), 

a qual financia a produção editorial de livros diversos incluindo também a 

formação de fundos de provisão para depreciação de estoques e 

adiantamentos de direitos autorais; a Lei Federal de Incentivo a Cultura (Lei 

Rouanet – 1991) que financia projetos culturais para este segmento; a Lei de 

Desoneração do Livro (2004), a qual a editores, livreiros e distribuidores tem 

imunidade de qualquer taxa sobre operações com livro (redução de até 10% do 

valor do livro) e a liberação do pagamento de tributos do PIS/Cofins/Pasesp.  

Na problemática que envolve a produção de livros didáticos no Brasil 

devemos destacar: conteúdos a serem trabalhados indicados nos PCNs, a 

“aprovação" dos livros didáticos, segundo critérios disponibilizados pelo MEC, 

que podem ser comprados pelo PNLDs e adotados nas escolas. A aprovação 

desses livros no PNLD certifica os materiais que serão alvo das campanhas de 

marketing de venda das editoras; é o investimento de dinheiro público em 

grandes grupos editoriais. Portanto, no Brasil a produção do livro didático se dá 

                                    
5
  Dentre os critérios principais para a não aprovação de um livro didático no PNLD estão: erros 

conceituais (ideias incompletas ou errôneas e lacunas que não permitam a compreensão das relações entre 

sociedade e natureza e a construção histórica do espaço geográfico, bem como a apresentação de dados 

incorretos geográficos em mapas, gráficos e tabelas); ideias preconceituosas, tanto de origem, condição 

econômico-social, étnica, de gênero, religião, idade, orientação sexual ou outras formas de discriminação 

ou doutrinação religiosa, tanto nos textos como nas ilustrações, tais como fotos, mapas, tabelas, quadros 

ou outros tipos de ilustrações necessárias para a compreensão dos conteúdos geográficos; apresentação de 

discussão de diferenças políticas, econômicas, sociais e culturais de povos e países discriminando ou 

tratando negativamente os que não seguem o padrão hegemônico de conduta da Sociedade Ocidental, 

evitando visões distorcidas da realidade e a veiculação de ideologias antropocêntricas, políticas ou ambas; 

a presença de marcas, símbolos ou outros identificadores de corporações ou empresas, a não ser quando 

se mostrarem com a necessária diversificação para explicar o processo espacial; e o material ser 

consumível (Edital do PNLD EJA 2014, 2012). 

 



pela iniciativa privada com recursos públicos e é feita de acordo com normas, 

diretrizes e leis do governo. É uma grande contradição entre a finalidade 

educativa do livro de um lado e a lucrativa do outro (ROCKENBACH, 1993).  

Nossa pesquisa se justifica em iluminar que o livro didático de Geografia 

para a Educação de Jovens e Adultos e seus conteúdos, sobretudo aqueles 

sobre o urbano, em um país como o nosso, ainda regido pelo favoritismo, onde 

a representação política é ainda mais frágil, a fragmentação do espaço urbano, 

a segregação socioespacial, a falta de moradia, entre outros, deveriam ser 

temas presentes nesse material para possibilitar uma formação crítica e uma 

inclusão das classes sociais menos favorecidas, grupo predominante neste 

segmento na EJA.  

A nossa história é marcada por migrações brutais, urbanização 

galopante e concentradora, expansão do consumo de massa, crescimento 

econômico delirante, concentração da mídia escrita, falada, televisionada, 

degradação do ensino público, fatores que favoreceram a criação de uma 

“filosofia de vida” pautada em uma classe média a qual privilegia mais os meios 

materiais e se despreocupa com os “direitos dos cidadãos”, traduzidos 

simplesmente em direitos do consumidor: para ser cidadão basta apenas tem 

condições materiais de consumir ”(SANTOS, 1987, 13). 

A nossa proposta é que a Geografia, e o seu ensino, por meio do livro 

didático de EJA, deva auxiliar a construção da cidadania na escola pública por 

meio da tentativa de compreensão da produção do espaço (seus agentes 

envolvidos) e suas contradições. 

Entendemos o espaço como produto social e histórico, o qual se 

apresenta tendencialmente como fragmentado, hierarquizado e 

homogeneizado na atualidade. O ensino de geografia abre a possibilidade de 

uma discussão de suas dimensões, o concebido, o percebido e o vivido e seus 

agentes envolvidos (LEFEBVRE, 1974) e novas formas de uso e apropriação 

desse espaço por meio de uma cidadania real, reivindicada pelos movimentos 

sociais ou de ações de agentes diversos no sentido da apropriação e dos 

direitos.  

A Geografia e o seu ensino podem ajudar a propor essa cidadania, 

sobretudo para os agentes sociais presentes na escola de EJA, por meio da 

problemática da produção do espaço e suas contradições abrindo a 



possibilidade de esclarecer a esses agentes sociais (individualmente ou 

coletivamente) que o espaço é produto e obra de suas ações, transformando 

essas pessoas em “agentes políticos”, citadino-usuário-consumidor no lugar de 

sua residência, sua cidade, sua região, seu trabalho (DAMIANI, 1999). A 

formação cidadã é aquela que privilegia a produção e apropriação do espaço 

(principalmente aquele do vivido, pelo cotidiano) a fim de revelar estratégias 

escondidas e seus conteúdos, as sujeições, para uma práxis - o direito ao 

espaço e à cidade (direito de morar, de utilizar equipamentos urbanos, à 

centralidade, ao encontro, ao tempo não produtivo, à reunião) por meio do uso 

e do tempo cotidiano levando ao reconhecimento do espaço como obra social, 

coletiva e individual (LEFEBVRE, 2001). 
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São Paulo, 23 de Janeiro de 2013, 

 

Ao Sr. Vahan Agopyan, pró-reitor de Pós-Graduação, 

 

Eu, aluna Paula Dagnone Malavski, número USP 5167131, venho por email 

desta solicitar por desta, auxílio da Pró-reitoria de Pós-Graduação para 

participação no evento internacional “XIV Encontro de Geógrafos da América”, 

o qual se realizará na cidade de Lima, Peru, no período de 08 a 12 de Abril de 

2013, cujo evento aceitou a minha apresentação oral da minha tese de 

doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________ 

Paula Dagnone Malavski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


