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Resumo: O conceito de paisagem na geografia brasileira vem sendo trabalhado por diversos autores 
com diferentes visões e métodos. Um dos principais autores que estudou esta temática a partir do 
olhar geográfico foi Milton Santos, contribuindo muito para a evolução do conceito. Assim, 
buscamos analisar o livro didático Porta Aberta Geografia a partir do conceito de paisagem 
apresentadas nas unidades referentes à geografia física e a geografia rural. O conceito foi 
apresentado a partir dos aspetos naturais da paisagem e os artificiais, sendo o ser humano o seu 
principal agente transformador. 
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Introdução: 
 
Este trabalho é um esforço inicial, para debatermos dentro da geografia os livros didáticos 

oferecidos para os anos iniciais do ensino fundamental. O conceito de paisagem é trabalhado com 
os educandos, de modo diferente em cada série, enfocando os temas de acordo com suas análises.  

A análise do livro didático e do seu conteúdo de geografia é importante para 
compreendermos como os educandos das séries iniciais estão aprendendo e contribuir para futuras 
intervenções nos conteúdos e didáticas  com novas atividades e experiências. 

A escolha dessa temática de estudo ocorreu devido às experiências em sala de aula e a 
dificuldade para o educador desenvolver os conteúdos propostos, devido à compactação e síntese 
desses temas. Em que, em alguns casos o educador reproduz apenas o que está no livro oferecido 
pelo município sem dialogar com outros autores ou mesmo recursos tecnológicos disponíveis. 



Neste sentido, o objetivo do trabalho é estudar o livro didático do 4º ano do ensino 
fundamental, denominado “Porta Aberta - Geografia” da autora Mirna Lima publicado em 2011, 
a partir da análise geográfica do conceito de paisagem (abordando a geografia física e rural). Para 
que os nossos objetivos sejam proposto apresentamos três pontos de metodologia: 1) levantamento 
bibliográfico sobre paisagem a partir de Milton Santos; 2) pesquisa via mídia digital sobre os temas 
abordados (natureza, Homem, trabalho, organização do espaço, construção das paisagens, cidade, 
campo); 3) leitura e sistematização das informações a partir de uma análise crítica do livro 
estudado;  

Com isso estruturamos o trabalho na seguinte forma: primeiramente apresentaremos o 
conceito de paisagem estudado por Milton Santos para compreendermos este conceito e como 
ocorre sua modificação, para em seguida analisarmos o livro didático iniciando com a geografia 
física e posteriormente com a geografia rural. 

 
Sobre o conceito de paisagem a partir de Milton Santos 

 
O conceito de espaço na geografia ganhou notoriedade a partir da década de 1980. Milton 

Santos em sua história acadêmica realizou alguns estudos sobre este conceito, sendo um dos mais 
importantes autores. Ele o conceitua como um conjunto indissociável, solidário e contraditório de 
sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 2002). Assim, não entendemos o espaço sem as 
relações sociais, onde há paisagens. 

De acordo com Santos (1988) “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é 
formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc. (p. 21)” Assim 
entendemos que é necessário que o educando dispunha de bons materiais didáticos, mas que 
vivencie o que foi ensinado em sala de aula de forma concreta e significativa, pois cada pessoa 
possui uma forma peculiar de perceber o mundo ao seu redor porque: 

 
“A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a realidade é 
apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo 
homem das coisas materiais é sempre deformada. Nossa tarefa é a de ultrapassar a 
paisagem como aspecto, para chegar ao seu significado. A percepção não é ainda o 
conhecimento, que depende de sua interpretação e esta será tanto mais válida 
quanto mais limitarmos o risco de tomar por verdadeiro o que é só aparência” 
(SANTOS, 1988, p. 22).  

 
Ressaltamos a relevância da experiência do conteúdo ensinado em sala de aula. É 

necessário que educando tenha oportunidade de conhecer as características que compõem sua 
localidade para que assim ele sinta-se pertencente à natureza e seja capaz de sentir a vida que emana 
dela. A partir do momento que o educando sente-se como parte fundamental do mundo que o cerca 
ele passa a repensar suas ações e suas consequências para com ela. 

O que percebemos é que cada vez mais o homem transforma o meio ambiente e esgota 
seus recursos sem se importarem com os sinais (catástrofes, mudança do clima...) que presenciamos 
nos dias atuais. Por isso é importante que transmitamos o conhecimento teórico e oportunizamos 
sua assimilação através do contato da experiência rica de sentidos (tato, visual, olfato, gustação e 
audição) dos diferentes meios estudos nos livros. 

Para Santos (1988) a paisagem vai além do que a visão consegue captar, nela é devemos 
considerar os movimentos, a dinamicidade das formas que são animadas pelo homem que dá novas 
funções. Assim, para o autor “a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, 
uma construção transversal” (2002, p.103). 

Neste sentido, devemos analisar a paisagem a partir de uma visão histórica, onde a 
sociedade contribui para suas mudanças, em que, numa mesma paisagem podem conter diferentes 



tempos históricos. Sendo esta paisagem caracterizada pela heterogeneidade (atribui-se conteúdos 
diferentes, funções diferentes, mudando assim, as estruturas logo, a forma). 

Segundo Santos (1988): 
 

“Num momento B, muitos elementos do momento A permanecem; e surgem 
novos. É a inovação triunfante que permite sair de um período e entrar em um 
outro. A inovação traz a modificação da paisagem, que passa a ter objetos dos  
momentos A e B.” (SANTOS, 1988, p. 24). 

 
Assim, a paisagem carrega consigo traços do passado. O autor afirma que a paisagem vai 

sendo modelada de forma diferenciada dependendo das técnicas e de seu emprego pelo Homem, 
sendo elas praticamente todas artificiais. 

No livro “Porta Aberta - Geografia” que será analisado veremos que a paisagem é 
considerada natural pela sua vegetação, sendo analisada de forma superficial, mas trazendo tanto os 
elementos naturais como água, terra, vegetação etc. e os artificiais como a construção físicas. 

 
Análise do livro didático “Porta Aberta - Geografia” 

 
O material analisado foi fornecido pela rede municipal de ensino em Presidente Prudente 

(São Paulo – Brasil), selecionamos os conteúdos de geografia física e agrária para analisarmos. O 
livro aborda a paisagem com seus elementos construídos pelo Homem e pelos elementos naturais.  

Os temas apresentados como natureza, trabalho, organização do espaço, são desenvolvidos 
corretamente, porém tem-se uma compactação descartando elementos importantes para o 
educando/educador, exemplificando em alguns casos não são informadas as fontes dos conteúdos.  

Em relação ao conteúdo de geografia física o tema geral é “Os lugares e suas paisagens” 
compondo três temáticas de análise: 

 
1. Como as paisagens estão organizadas 
2. As pessoas organizam o espaço e constroem as paisagens 
3. A paisagem da cidade e a paisagem do campo 

 
Existe certa confusão quanto à apresentação do Tópico 1 Lugares e suas Paisagens , pois é 

introduzido imagens para que o educando observe o que compõem uma paisagem sem antes mesmo 
o educando ter conceituado o termo e as características que as compõem. Assim como vemos na 
imagem: 

 
Figura 1: Paisagem Natural: Parque Nacional da Chapada Diamantina 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 6 

 



De acordo com Fernandes (2008), a definição dos conceitos é uma atividade do intelecto a 
partir do movimento entre realidade, teoria e método, agindo segundo suas intencionalidades – com 
propriedades de pensamentos e da ideologia. Dessa forma é relevante que seja colocado o conceito 
no livro para que o educando tenha acesso sempre que necessário e para que ele consiga se perceber 
dentro do contexto estudado. Percebe-se que nos exercícios propostos Lima propõe essa percepção 
de integração aos diferentes ambientes, porém sem o educando ter acesso ao conceito. 

 
Figura 2: Exercício sobre paisagem 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 8 

 
No tópico Os Elementos Naturais da Paisagem são informados de forma resumida o 

conteúdo que poderia ser mais explorando, por exemplo, é abordado o conceito geral e vago de 
rocha sendo que o educando de 10 anos de idade é capaz de assimilar o conteúdo proposto quando 
bem abordado e discutido. Pois é necessário que o educando tenha conhecimento das diferentes 
formas e constituições de rochas para que assim o educando adquira conhecimentos prévios do que 
será ensinado durante os outros anos escolares. De acordo com Ausubel (1982 apud Masini; 
Moreira, 1982) “quanto à natureza da estrutura cognitiva do aprendiz, nela devem estar disponíveis 
os conceitos subsunçores específicos com os quais o novo material é relacional” (p. 14). Ou seja, é 
necessário que o educando tenha adquirido subsunçores sobre os conteúdos (ex. rocha 
sedimentares) ensinados através do conhecimento prévio apresentado nos primeiros anos escolares. 
 

Figura 3: Ciclo das Rochas 

 
Fonte: Batusra e Becker, 2012, p. 4 

 
Segundo Batista e Becker (2012), as rochas “são divididas em: ígneas, sedimentares e 

metamórficas, de acordo com seu processo de formação, ou seja, conforme o estágio do ciclo das 
rochas em que se encontram (p.4)” Como, por exemplo, as rochas ígneas são formadas a partir do 
magma, já a sedimentar “provenientes de uma rocha-mãe resultado do ciclo sedimentar” (p.4) e por 



fim as rochas metamórficas “são aquelas que sofrem modificações no seu estado sólido, devido aos 
agentes do metamorfismo(...) (p.5). 

O que é significativo que Lima (2011) traz nos exercícios propostos é a capacidade de 
transformação que o homem faz na natureza, mas em contrapartida, o autor minimiza conceitos 
importantes que poderiam ser apontados. 

No tópico seguinte Lima (2011) vai abordar Os Relevos e As Formas de Superfícies, 
porém é constatado o mesmo déficit e compactação do conteúdo proposto. São apresentados os 
conjuntos que compõem o relevo brasileiro (planaltos, planícies e depressões) e suas 
particularidades como serras, morros, montes e chapadas, com imagens de regiões brasileiras e 
excluem a conceituação do que é abordado. 

 
Figura4: As formas do Relevo 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 13 

 
Lima (2011) traz como componentes naturais da passagem, as águas dos rios, mares, lagos 

e lagoas. Suas diferenças e particularidades de forma breve, como observamos na figura 5. 
  



Figura 5: Paisagens das águas 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 15 

 
Porém percebemos que nos exercício proposto existe uma certa contextualização do 

educando com o conteúdo que esta sendo desenvolvido, mas existe uma certa distorção dessa 
realidade  

 
Figura 6: Contextualizando o educando e o espaço geográfico 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 16 

 
Assim, como componentes naturais das passagens a vegetação nativa e os animais 

silvestres a autora apresenta o conceito de floresta, campo, cerrado, caatinga e entre outros. De 
forma sucinta e empobrecida. Algo importante a ser destacado é o fato de Lima questionar os 
educandos do risco de extinção na fauna brasileira e explicando os fatores que levam a essa prática, 
como a caça, prisão e veda dos animais.  



Ressaltando em alguns exercícios. Como o da figura 7, que pede para os educandos ler o 
quadrinho a baixo e responder algumas questões. 

 
Figura 7: Trabalhando com o educando e as práticas de extinção da fauna 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 23 

 
 
Ao logo desse tópico o Lima vai compactando e empobrecendo conceitos que poderia ser 

apresentando mesmo que breve para que o educando seja capaz de adquirir subsunçores capazes de 
reconhecer os conteúdos que serão trabalhados e aprofundados no decorrer da vida escolar do 
educando. 

Em relação ao conteúdo de geografia rural foi exposto pelo autor três temáticas de 
trabalho, com a central em “o campo: paisagens e modos de vida” compondo: 

 
1. O campo: a natureza e as pessoas 
2. O campo modifica-se 
3. As novas formas de trabalho no campo 
 
No item geral da unidade 3, teve como objetivo mostrar parte das diferentes paisagens do 

campo que vão desde a produção de monoculturas a criação de gado, isso em grande extensão. 
Assim, foram apresentadas as paisagens predominantes nas fazendas das regiões do Nordeste como 
os estados do Alagoas e Pernambuco e a região Centro-oeste com o estado de Minas Gerais. 

 



Figura 7: Paisagem Rural das grandes propriedades 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 86 

 
Um avanço nos exercícios apresentados foi que eles tiveram como principal objetivo trazer 

uma visão crítica do educando sobre o campo em comparação com a sua realidade, onde ele vive e 
quais alimentos ele consome que vem do campo. Neste momento, o educador deve tomar cuidado 
ao passar e explicar a atividade, pois o educando pode achar que os alimentos que ele consome vêm 
estritamente da produção em grandes fazendas, quando na realidade esses produtos vêm 
principalmente da produção camponesa que vive em pequenos lotes, principalmente nos 
assentamentos.  

Assim o educando tem um conhecimento prévio do assunto para ela conseguir adquirir os 
subsunçores a fim dele compreender o conteúdo que será passado posteriormente e saber resolver os 
exercícios.  

No tópico O campo: a natureza e as pessoas a autora mostra a transformação do trabalho 
do homem na paisagem como na citação a seguir: “...os terrenos onde existiam florestas, rios, 
pântanos foram ocupados por pastagens, por áreas de cultivo e por construções industriais, como as 
usinas de cana-de-açúcar e as sedes das fazendas” (LIMA, 2011, p. 89). Neste tópico o educador 
pode agregar outras informações como as edificações dos sítios ou assentamentos rurais de reforma 
agrária, pois logo em seguida são apresentados os diferentes tipos de propriedades que envolvem o 
campo brasileiro (grandes, médias e pequenas), focando na localização dessas áreas. 

O texto não aborda os conflitos existentes entre as três propriedades apesentadas, apenas 
apresenta a desterritorialização1 desses camponeses em áreas menores devido a falta de condições 
para se manterem: 

 
Muitas dessas propriedades são tão pequenas que os filhos dos donos, quando 
casam ou formam suas famílias, precisam procurar outro lugar para morar, porque 
o rendimento desse trabalho não e suficiente para sustentar tantas pessoas. 
Muitas dessas propriedades têm de ser vendidas por seus donos por falta de 
condições para mantê-las. Essas pessoas acabam abandonando a vida no campo e 
se mudando para as cidades (LIMA, 2011, p. 90). 
 

Nas cidades o camponês vive em áreas periféricas trabalhando sem conseguir reproduzir, 
em sua totalidade, suas relações com a terra. Marques (2008) coloca que o camponês brasileiro é 
um migrante e mesmo com a sua expropriação isso não significou/significa que ele perca totalmente 
os seus vínculos com a terra. Grande parte dos camponeses tem alguma relação com a terra seja 
através do trabalho, de vínculos familiares, com suas origens entre outras. 

                                                           
1 Perca do território que foi apropriado e vivido pelos camponeses (PEDON, 2009). 



O educador a partir dessa citação também pode trabalhar o papel do Estado que contribui 
através de políticas públicas para a manutenção das pessoas no campo. Mostrando que alguns 
alimentos que eles consomem na escola são dos camponeses, através do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) que foi implantado em 1995 no Brasil, para contribuir com a merenda 
escolar nas cidades, mostrando que essa realidade faz parte da dele também. 

Além das atividades de cultivo de alimentos e produção de animais, foram apresentados no 
livro a extração de minério e das riquezas vegetais. É interessante avaliarmos que a paisagem do 
campo é apresentada de forma heterogênea, mostrando para os educandos a diversidade no campo 
através do natural, do trabalho e das edificações.  

No que tange aos exercícios deste tópico vale destacar o 1 que trabalha com a assimilação 
do conteúdo exposto em sala de aula a partir de uma paisagem para o educando relacionar com os 
elementos dela (figura 8) 

 
Figura 8: Os elementos da paisagem rural 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 92 

 
No tópico O campo modifica-se, teve como principal objetivo mostrar as transformações 

no meio rural através da influencia da cidade e vice-versa. Como a instalação de novos serviços 
(antenas parabólicas, hospitais, escolas etc.) e a cultura do campo na cidade como os rodeios. Os 
bairros rurais foram também foram abordados, bem como as diferenças e similaridade na paisagem 
dos bairros urbanos. 

Os exercícios tiveram o intuito de apresentar ao educando uma paisagem rural com os 
elementos naturais e criados pelo homem, afim deles identificarem tais elementos que configuram 



essa paisagem como relevo, tamanho da propriedade e produção, trabalho, os instrumentos do 
trabalho agrícola.  

 
Figura 9: Exercício sobe a análise do campo brasileiro 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 94 

 
Para complementar as atividades propormos um exercício para a socialização dos 

educando, mostrando o aprendizado e percepção do conteúdo. Assim, o educador poderia solicitar 
aos educandos que trouxessem de suas casas objetos que representassem a vida no campo como 
botas, chapéu, cinto com fivela, bolo de fubá etc. Colocando a disposição das carteiras em rodas e 
cada educando apresentaria os seus objetos e falaria se ele já teve contato com alguma festa típica 
do campo, como a Junina. Esse exercício proposto torna-se importante na medida que os educandos 
em casa poderão assimilar o conteúdo e ter a percepção do influencia do campo na cidade. 

No último tópico apresentou as novas formas de trabalho no campo mostrando que a 
maioria das pessoas que trabalham no campo não tem um pedaço de terra para viver, trabalhando 
para os grandes proprietários que moram na cidade, como volantes, isto é “contratado para prestar 
serviços nas fazendas em determinadas épocas do ano, principalmente durante as colheitas” (LIMA, 
2011, p. 99). Mostrando como é o modo de vida dessa forma de trabalho, inicialmente acordando 
logo pela manhã para pegar o caminhão para ir ao campo, comiam suas marmitas no local do 
trabalho e passavam o dia inteiro trabalhando. Depois de 1991 com as leis concedeu aos 
trabalhadores garantias aos trabalhadores, como local de alimentação e de suas necessidades 
fisiológicas.  

Outro elemento importante para a compreensão da paisagem no campo através do trabalho 
foi a modificação/substituição dos trabalhadores pelas máquinas. Onde antes a paisagem era 
composta por pessoas e hoje apenas por máquinas, como mostra a figura 10. 



 
Figura 10: mudança da paisagem rural com a mecanização 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 100 

 
Através desta temática a autora traz uma visão crítica, mas superficial e não aprofundada 

sobre a reforma agrária, como apenas uma distribuição de terras de fazendeiros aos camponeses 
sem terras, onde estes últimos sujeitos precisam de apoio do Estado para sobreviverem. 

O conteúdo poderia ter abordado as lutas que envolvem o campo através das ocupações de 
terras dos sem terras e sua territorialização são um dos principais fatores de modificação da 
paisagem rural. Pois, onde havia a produção de monoculturas foi se construindo os fixos e 
produzindo de forma diversa. Assim, para elucidar melhor o conteúdo poderia ter sido exposto uma 
imagem de uma fazenda e posteriormente do assentamento criado. Uma vez que, o primeiro 
exercício apresenta a importância da agricultura camponesa na produção de alimentos e depois a 
problemática da distribuição de terras no Brasil. 

As atividades procuram deste tópico, são importantes, pois procuram trabalhar com a 
criatividade de cada educando, com destaque para a atividade que pede para o educando criar uma 
história a partir das imagens relacionando com a mudança na paisagem do campo, como exposto na 
figura 11. 



Figura 11: Desenvolvendo a criatividade da criança com a temática do campo 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 103 

 
Outro exercício que cabe destacar é o quarto onde é solicitada uma visão crítica dos 

educandos sobre a problemática fundiária no Brasil: 
 

Figura 12: Exercício sobe a problemática fundiária 

 
Fonte: Lima, 2011, p. 105 



 
Essa atividade é importante, pois cada educando terá que criar e desenvolver argumentos 

que defendem sua ideia sobre os sem terras e os proprietários de terras no Brasil.  
Além das formas de vivência do campesinato foram apresentados os indígenas e 

quilombolas, mostrando as diferentes paisagens em cada. 
Como proposta final de atividade lúdica para os educandos, os educadores poderiam criar 

um teatro para os educando poderem compreender como é a paisagem natural e rural, como agentes 
transformadores dessas paisagens. Mas, antes dessa atividade seria interessante a articulação dos 
diretores, educadores e educando para uma ida a campo conhecer estas realidades. 

 
Considerações 
 

O conceito de paisagem na geografia vem sendo trabalhado a partir de diferentes 
perspectivas, ou seja, por diversos autores, dos quais um dos mais importantes é de Milton Santos 
que mostra que a paisagem vai além do que a visão consegue captar, sendo analisada de maneira 
histórica. 

Neste sentido, o conceito de paisagem apresentado no livro Porta Aberta Geografia, foi 
trabalhado a partir dos aspectos naturais e artificiais, onde o homem é o principal modificador. 
Procuramos neste trabalho apresentar a paisagem exposta no livro a partir da geografia física e 
rural, mostrando o conteúdo e propondo atividades que aprofundem os temas e insira o educando na 
realidade das paisagens estudadas. 

Na parte da paisagem a partir da geografia física, a autora aborda os conceitos rocha, 
relevo, mares, lagoas, planalto entre outros, mas não apresenta de forma aprofundada. Assim, o 
educador terá que trabalhar/trazer conteúdos além do livro para que o educando seja  capaz de 
compreender de forma significativa a temática estudada. 

Os pontos positivos são os exercícios que abordaram a noção de espaço, o educando se 
relacionando com esse espaço, os danos que o homem causa na natureza, bem como sua 
modificação na paisagem.  

No conteúdo de geografia rural identificamos a generalização de temas, que abordavam a 
produção rural, a mudança nos costumes rurais pela integração com o urbano, a questão da 
tecnologia entre outras. O livro não relaciona as lutas no campo como modificadoras da paisagem, 
bem como a vinculação da reforma agrária com a luta dos sem terra, mesmo pedindo em um 
exercício a opinião dos educandos sobre isso.  

Os exercícios envolviam a articulação com conteúdo através da noção de escala, trabalhava 
com a criatividade dos educandos solicitando a escrita de uma história a partir de imagens do campo 
brasileiro. 

Para que os temas abordados no livro se tornem significativos na vida do educando 
colocamos como proposta, a ida a campo, ou seja, uma atividade extraclasse para eles poderem 
conhecer as paisagens apresentadas no decorrer do conteúdo desenvolvido. Despertando outros 
sentidos da paisagem, como trabalhado por Milton Santos, compondo cores e odores. 
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