
REFLEXÕES SOBRE AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS EM GEOGRAFIA 
DO AMAPÁ E O LIVRO DIDÁTICO 

 
ÁREA: EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 

 
Moura, Sâmia Adriany Uchôa de 

Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia do Amapá 
Samia.moura@ifap.edu.br 

Santos, Ramofly Bicalho dos 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

ramofly@gmail.com 
 
 

RESUMO 
 
MOURA, Sâmia. Reflexões sobre as necessidades pedagógicas em Geografia 

do Amapá e o livro didático. 2014. 79 p. Dissertação (Mestrado em Educação 
Agrícola). Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Seropédica, RJ. 2014. 

 
Essa pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Amapá e na Escola Professor 

Gabriel de Almeida Café nos cursos de Técnico em Edificações e Técnico em 
Administração respectivamente, com duas turmas de 3º ano. Também, se fez necessário 
incluir o município de Laranjal do Jari, uma vez que fez parte de nossa proposta 
metodológica de desenvolver conteúdos sobre o espaço local. Nosso objetivo foi 
descobrir se a produção bibliográfica de Geografia do Amapá nas escolas públicas de 
ensino profissional do Amapá, atende ou não as necessidades pedagógicas dos 
professores e alunos. Por isso, foram ouvidos 3 discentes, 60 alunos dos cursos acima 
citados e, alguns moradores do município de Laranjal do Jari. A metodologia aplicada 
foi a pesquisa social e a história oral, onde foi possível ouvir nossos sujeitos da pesquisa 
em vários momentos, a partir de conversas informais e gravadas, aplicação de 
questionários com perguntas semiestruturadas e, por fim, construímos um acervo oral 
quando experimentamos a execução de um projeto interdisciplinar. Foi observado que o 
livro didático não dá conta de abordar a geografia local, visto que a territorialidade 
brasileira é muito extensa. Entendemos que o Brasil é constituído de uma diversidade 
regional política, econômica, social e ambiental e que é rica no que tange aos aspectos 
culturais. Além dessa análise, percebemos que os discentes e docentes encontram várias 
barreiras que dificultam os mesmos de por em prática um processo de ensino-
aprendizagem em Geografia do Amapá que venha satisfazê-los. Como proposta 
metodológica, foi desenvolvida uma experiência a partir da realização de um projeto 
interdisciplinar com o uso do livro didático, textos de sites geográficos e acervo oral, 
que explorou características geográficas amapaenses in lócus, onde obtivemos um 
feedback muito positivo. A partir dessa comprovação será proposto ao Instituto Federal 
do Amapá e outras escolas que trabalham com o Ensino Médio Integrado nosso projeto 
de pesquisa, no intuito de dar continuidade na proposta metodológica apresentada. 
Como subsídios de nossas investigações foi realizada uma ampla revisão de literatura. 

 
 
Palavras-chave: Necessidades pedagógicas, Ensino-Aprendizagem de 

geografia, Livro didático. 



INTRODUÇÃO 
 Nossa intenção com esta temática é fazer uma reflexão acerca da 

produção bibliográfica de Geografia do Amapá nas escolas públicas de ensino 
profissional do Amapá, com o intuito de descobrir se a mesma atende ou não as 
necessidades pedagógicas dos professores e alunos.  

 Nossas pesquisa estão voltadas para um estudo no Terceiro Ano do 
Ensino Médio Integrado nas seguintes instituições públicas de ensino: O Instituto 
Federal do Amapá e a Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café, e se justifica 
pela necessidade pessoal de fazer uma reflexão acerca: Dos critérios adotados para a 
construção do livro didático de geografia do Amapá, buscando saber se os mesmos 
atendem as necessidades didáticas e metodológicas; Da abordagem sobre o espaço 
agrário amapaense nos cursos técnicos na forma integrada; e algumas contribuições 
metodológicas sobre o ensino da geografia do Amapá. 

De acordo com PONTUSCHKA, PAGANELLI e CACETE (2009) o livro 
didático é a princípio tanto uma produção cultural como uma mercadoria, cujo o 
conteúdo deve ser avaliado criteriosamente e seu uso em sala de aula depende da 
relação existente entre os vários fatores: a formação geográfica e pedagógica do 
professor, o tipo de escola, o público que a frequenta e as classes sociais a que atende. 

Para contextualizarmos historicamente essa questão José Willian Vesenti (1998) 
diz que, o ensino da geografia, por ter sofrido grandes transformações, sobretudo nos 
séculos XIX e XX, tornou-se foco de grande relevância para a compreensão da práxis 
pedagógica em sala de aula, nos mais variados níveis de ensino. Nesse contexto, foi 
bastante discutida, na década de 1990, a necessidade de se ter uma proposta 
metodológica que leve o aluno a conhecer melhor o espaço que vive, ou seja, 
compreender e apreender as características e peculiaridades do espaço geográfico nas 
suas múltiplas dimensões contextualizando e regionalizando.  

Em outras palavras, Milton Santos (2008), contribui relevantemente sobre essa 
questão, quando propõe que a escola trabalhe a natureza do espaço que se manifesta por 
um processo de metamorfose e exige que a sociedade humana acompanhe essas 
transformações, sobretudo em meio ao contexto da Revolução Tecnocientífica e 
informacional que propiciou maior globalização. Além desses autores, Demétrio 
Magnólio, Vânia Vlach, Igor Moreira entre outros compartilharam do mesmo desejo de 
produzir um material didático que venha atender as exigências pedagógicas inserida na 
nova ordem mundial e, que, por conseguinte, abre-se um mercado voltado para este fim, 
fato que acaba estimulando a produção cultural geográfica.  

Porém, durante nossas análises percebemos que os livros didáticos desses 
autores não conseguem dar conta da geografia local e, de fato isto constitui uma tarefa 
extremamente difícil de alcançar, uma vez que as especificidades do espaço geográfico 
brasileiro são densas de informações.  

É interessante ressaltar que o Estado do Amapá, no início do século XX 
começava a implementar o ensino superior com a criação da Fundação Universidade 
Federal do Amapá em 1990, na cidade capital Macapá (SILVA. 2014). Nesse período a 
produção bibliográfica de Geografia do Amapá era muito insuficiente, no que concerne 
a abordagem de questões específicas sobre o Estado do Amapá, pois os poucos dados 
que se tinha poder-se-ia encontrar em órgãos como IBGE, Forças Armadas, IEPA, 
numa linguagem extremamente técnica. A exemplo disso, pode-se citar alguns desses 
textos: 

 
Em 1981 a abrangência geográfica da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) foi mais uma vez ampliada, passando a excluir somente a área rural da 



antiga Região Norte, que compreendia as seguintes Unidades da Federação: Rondônia, 
Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Para as pesquisas da década de 90 esta 
abrangência geográfica foi mantida, ou seja, a PNAD continuou a cobrir todo o País, 
com exceção da área rural dessas seis Unidades da Federação. (IBGE. 1998. Acesso em 
2013) 

 
Possivelmente, esse é um forte motivo que pode explicar o pouco conhecimento 

que se tem sobre o espaço amapaense, sobretudo dentro do ambiente escolar. Reforço 
essa questão citando Castrogiovanni (2006) que diz: Nem sempre o que é próximo é 
verdadeiramente próximo, pois o processo de alfabetização geográfica é de grande 
relevância para que se possa compreender o espaço tanto local como o global, ou seja, o 
mesmo garante que é preciso reforçar na prática pedagógica, metodologias que trabalhe 
do todo para as partes e das partes para o todo.  

As categorias de análise do espaço geográfico é um dos critérios que devem se 
manifestar nos livros didáticos de geografia, orientando os docentes e discentes para a 
compreensão das várias escalas geográficas, onde se torna relevante um ensino que 
valoriza não tão somente questões globais ou nacionais, mas, também, regionais e 
locais.  

Sabemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais devem ser trabalhados, mas 
não podemos tê-los como dogma. Dessa forma o currículo pode ser empobrecido 
quando se deixa secundarizar as particularidades das realidades. Entendemos que é 
contextualizando conhecimentos e construindo saberes a partir da identidade local que 
se pode perceber e apreender o meio que se vive e consequentemente se sentir parte 
ativa desse contexto.  

Diante do disposto, refletimos sobre as seguintes questões: como podemos 
trabalhar o espaço local utilizando o livro didático de geografia e os escassos materiais 
de apoio sobre o Amapá? A produção bibliográfica de geografia do Amapá utilizada no 
IFAP, Câmpus Macapá, e na Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café aborda 
questões específicas e próprias desse estado de maneira regionalizada num contexto 
sociocultural? Essas referências atendem as necessidades pedagógicas de professores e 
alunos?  

 Dessa forma, levantaremos como pontos de análise os seguintes fatores: A) as 
correntes tradicionais da geografia versos o processo de mudanças geopolíticas 
marcadas pela Revolução tecnocientífica e informacional e sua influência no processo 
pedagógico; B) Os escassos investimento na área da educação por parte da 
administração pública local e, C) a necessidade de referências capazes de trabalhar a 
geografia do Amapá como um componente curricular mais significativo, 
contextualizado, regionalizado e interdisciplinar. 

Para tanto, as questões acima citadas bem como a problemática levantada foram 
desenvolvidas em três capítulos, a saber: 1) A metodologia aplicada e a exploração da 
realidade, onde foi feita uma abordagem de minha experiência de vida enquanto 
professora a partir das correntes pedagógicas que influenciaram minha formação 
docente e o processo de construção de minha praxe pedagógica. 2) Abordagem 
teórico-metodológica dos livros didáticos de geografia do Amapá e as necessidades 
pedagógicas no terceiro ano do ensino médio integrado. Nesse capítulo, 
apresentamos algumas pesquisas sobre o uso do livro didático por alunos e professores e 
a prática pedagógica em Geografia, sobretudo, a do Amapá, e 3) Reflexões sobre 
experiências pedagógicas em geografia do amapá: o caso do projeto 
interdisciplinar de Macapá ao Laranjal do Jari, onde exploramos a experiência 
pedagógica a partir de um projeto interdisciplinar, na intensão de contribuir para com 



docentes e discentes como proposta de se dar conta dos conteúdos locais, uma vez que  
dificilmente o livro didático de geografia pode alcançar. 

Portanto, nosso trabalho busca, conforme o que se tem como objeto de estudo, 
compreender os avanços e recuos do processo de ensino e aprendizagem da Geografia 
na educação profissional do Amapá, e apontar caminhos para a melhoria desse processo 
através do uso de materiais de apoio pedagógico nos cursos do Ensino Médio Integrado, 
sobretudo, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá, além de 
oferecer subsídios para outras pesquisas voltadas para o processo ensino e 
aprendizagem. 

 
  



  
OBJETIVOS 

 
 GERAL: 
 Analisar a produção bibliográfica de Geografia do Amapá nas escolas 

públicas de ensino profissional do Amapá, com o intuito de descobrir se a mesma 
atende ou não as necessidades pedagógicas dos professores e alunos.  

 
 
 ESPECÍFICOS 
   - Explorar os referenciais bibliográficos sobre geografia do Amapá 

visualizando a abordagem geográfica e relacionando-a com as necessidades 
pedagógicas no Nível Médio Profissional de Ensino. 

 - Analisar, através de pesquisas, as necessidades pedagógicas dos 
professores e alunos do Ensino Médio Integrado. 

 - Identificar questões específicas e próprias do Estado do Amapá para 
serem desenvolvidas nos livros didáticos, com breves abordagem teóricas-
metodológicas. 

 
 
 

METODOLOGIA: 
 

Se baseia na pesquisa social e História Oral, onde foi feita uma abordagem 
qualitativa e um aprofundamento quanto aos acervos orais e a pesquisa bibliográfica: 

acervos orais: Questionários (perguntas abertas e dicotômicas), entrevistas 
(semi-estruturadas), Textos de abordagens históricas. 

 pesquisa bibliográfica: Sustentação teórica e suporte teórico na relação dos 
dados empíricos com os científicos. 

Foram utilizadas várias técnicas para obtenção de dados: Conversa informal e 
formal com os sujeitos da pesquisa, trabalhos em grupos interdisciplinares, investigação 
bibliográfica. 

 
Opção pelo uso de várias técnicas 
Nossa metodologia se deu no caminho da pesquisa qualitativa, pois a partir da 

interação entrevistador e entrevistado buscamos propiciar uma relação dialógica, onde 
foi favorecida a descrição, análise e interpretação de dados que na sua essência 
expressavam ideias homogêneas e contrárias. 

Através das técnicas da história oral foi possível desenvolver não tão somente 
uma  relação dialógica, mas, também, de confiança. Isso nos permitiu conhecer melhor 
nosso objeto de estudo.  

 
A escolha dos sujeitos da pesquisa  
Nossa escolha se baseou no critério da analogia das realidades educacionais, por 

isso escolhemos duas escolas: A do IFAP e a EEPGAC. A finalidade dessa escolha se 
voltou para a importância de aprofundar o conhecimento sobre as necessidades 
pedagógicas dos alunos e professores e o livro didático. 

Escolhemos explorar conhecimentos locais, para que pudéssemos atingir nossos 
objetivos de pesquisa como: Explorar os referenciais bibliográficos sobre geografia do 
Amapá e Identificar questões específicas e próprias do Estado do Amapá para serem 



desenvolvidas nos livros didáticos, com breves abordagem teóricas-metodológicas. Por 
isso, executamos um projeto interdisciplinar com uma turma de alunos do IFAP no 
intuito de intensificar nossas investigações, e atender a algumas atividades exigidas pelo 
PPGEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PRINCIPAIS RESULTADOS 
Descrição dos resultados da categorização 

  
- 100% DOS PROFESSORES EXTERNARAM QUE: 
1- Livros de Geografia abordem o contexto regional nortista e amapaense; 
2- Material pedagógico de geografia do Amapá tenha uma linguagem clara e 

atualizados. 
3- - Haja disponibilidade de recursos para aulas práticas  
 
- OS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ EXTERNARAM 

QUE: 
A- 87% usam o livro didático: 30% para pesquisa, 25% para fazer atividade, 

23% aprofundar conhecimento. 
B- 46% estão satisfeitos com o livro didático de geografia por apresentarem 

muito conteúdo, 35% não estão satisfeitos, devido não abordarem o Amapá. 19% 
parcialmente por causa da insuficiência de informações, sobretudo da região norte e do 
Amapá. 

C- 37% dos alunos dizem que a metodologia do professor é a base de pesquisas; 
32% aulas expositivas. 

D- - 86, 6% não estão satisfeitos com o acervo de geografia do Amapá, por 
causa da carência de livros. 

E- Sugestões para aulas de Geografia do Amapá mais significativas: 66% aula 
campo e 36,6%  mais pesquisas. 

 
- OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL DE 

ALMEIDA CAFÉ EXTERNARAM QUE: 
A- 97,6% usam o livro didático, para fazer atividades, estudar para prova, 

aprofundar conhecimento. 
B- 75, 6% estão satisfeitos com o livro didático de geografia, devido a 

linguagem simples e muito conteúdo; 12% insatisfeitos por causa do conteúdo ser 
pouco aprofundado;  9% parcialmente por acharem as informações insuficientes. 

C- 54,5% dos alunos  disseram que a metodologia do professor baseia-se em : 
aulas expositivas (com uso de slides) e contextualizadas espacialmente. 

D- 42,4% não estão satisfeitos com o acervo de geografia do Amapá, porque há 
poucos livros. 

E- Sugestões de aulas mais significativas : - 42,4% optam por visitas técnicas, 
24,2% acham que não precisa mudar. 

 
- APLICAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR NO IFAP 
A- 90% dos conteúdos trabalhados foram apreendidos pelos alunos. 
B- Comprovação  de que o trabalho com projetos interdisciplinar dá maior 

significado ao processo ensino aprendizagem . 
 
 
 
- INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
Necessidades pedagógicas em geografia do amapá e o livro didático: 
-  Melhorias na produção de livros didáticos de geografia, sobretudo no final do 

século XX.  



- Se faz importante analisar o que temos enquanto material de apoio pedagógico 
de Geografia do Amapá.  

- Material de apoio pedagógico que levem professores e alunos a construírem 
conhecimento através da relação teoria e prática aliada ao desenvolvimento do 
raciocínio lógico que a construção de projetos proporciona. 

- Exclusão dos conteúdos de história e geografia do Amapá dos currículos do 
ENEM e da escola EEPGAC, explica o pouco interesse pela leitura de livros sobre a 
literatura local.    

- O espaço agrário amapaense é um dos assuntos específicos e próprios da 
geografia do Amapá, pois esse estado apresenta grande potencialidade econômica nesse 
setor e estas estão diretamente relacionadas aos cursos ofertados no IFAP.  

- A execução de projetos interdisciplinares enriquece o processo ensino e 
aprendizagem dando ênfase não tão somente para o ensino, mas a pesquisa e a extensão 
no intuito de se promover um processo de construção de conhecimento a partir do uso 
de boas fontes de pesquisas e a sistematização futura de um bom material pedagógico.   

- Quanto mais próximos estiverem professores, alunos e gestores, melhor será os 
resultados escolares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSÃO 
 

Buscamos nesse trabalho respostas para melhorar as aulas de geografia do 
Amapá no Ensino Médio Integrado, sobretudo no Instituto Federal do Amapá. 
Acreditamos que obtivemos êxito à medida que exploramos nosso objeto de estudo 
através de nossos referenciais teóricos e da nossa prática metodológica.  

Diante dessa percepção, encontramos na pedagogia dialética-libertadora um dos 
melhores caminhos para construirmos uma geografia crítica que, permite-nos levar a um 
processo de ensino e aprendizagem que atenda as necessidades pedagógicas de alunos e 
professores e, que, também, nos leve a fazer uma análise consciente do uso do livro 
didático, principalmente no que tange ao de Geografia do Amapá. 

Com relação ao uso do livro didático, nossas reflexões revelaram que o mesmo 
deve ser usado como um dos materiais de apoio e, que devem ser repensados e 
reeditados para atender as necessidades pedagógicas do Ensino Médio Integrado. 

Umas das grandes dificuldades da ciência geográfica é a interdisciplinaridade. A 
causa disso é a questão do objeto de estudo. Por ter uma série de tendências teórico-
metodológica, entender a geografia como uma ciência que se enriquece com a 
contribuição das demais ciências foi e é um exercício que por séculos muitos geógrafos 
não aceitaram e, alguns não aceitam até hoje.  

Acreditamos que se prender à apenas a questão epistemológica não foi e nem é 
só da geografia. Possivelmente, isso pode consistir na dificuldade que têm os 
professores em desenvolver projetos interdisciplinares. 

Portanto, aprendemos que é necessário conhecer a realidade escolar, para 
podermos aferir e inferir sobre as possibilidades de mudanças benéficas no intuito de 
construirmos um processo pedagógico mais eficiente e eficaz. E, entendemos que para 
conhecer a referida realidade inclui, as estruturas filosóficas que norteiam a prática 
pedagógica na escola, as necessidades de alunos e professores e os recursos 
pedagógicos que a escola dispões, para que as práticas docentes possam ser de 
qualidade.  

Porém, acreditamos que se a característica principal do fazer pedagógico não 
estiver centrada na responsabilidade de se construir um processo democrático, dialético-
libertador, os resultados serão pouco satisfatórios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


