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PRINCPRINCÍÍPIOS GERAISPIOS GERAIS
A Geografia A Geografia éé uma ciência que estuda uma ciência que estuda 
processos, dinâmicas e fenômenos da processos, dinâmicas e fenômenos da 

sociedade e da natureza, sociedade e da natureza, 
para compreender para compreender 

as relaas relaçções de produões de produçção e reproduão e reproduçção das ão das 
sociedades no espasociedades no espaçço, o, 

que se concretizam de forma sincrônica e que se concretizam de forma sincrônica e 
diacrônica, diacrônica, 

nas escalas local, regional, nacional e nas escalas local, regional, nacional e 
mundial. mundial. 



Na escola, Na escola, 
a a áárea de Geografia, junto com as rea de Geografia, junto com as 
demais demais ááreas do currreas do curríículo, deve culo, deve 

possibilitar que o aluno analise a possibilitar que o aluno analise a 
realidade, realidade, 

para perceber suas semelhanpara perceber suas semelhançças, as, 
diferendiferençças desigualdades sociais, as desigualdades sociais, 

e, no decorrer do processo ensinoe, no decorrer do processo ensino-- 
aprendizagem, aprendizagem, 

apresentar propostas para sua apresentar propostas para sua 
transformatransformaçção. ão. 



Ao longo do tempo, as sociedades produzem o Ao longo do tempo, as sociedades produzem o 
espaespaçço. o. 

Esse processo implica uma transformaEsse processo implica uma transformaçção ão 
contcontíínua e desigual nua e desigual no territno territóório, na rio, na 

região, no lugar,região, no lugar,
visto que visto que 

as bases naturais desses espaas bases naturais desses espaçços são os são 
diferentes, diferentes, 

em razão da existência de recursos em razão da existência de recursos 
distribudistribuíídos de maneira desigual dos de maneira desigual 

na superfna superfíície terrestre. cie terrestre. 



•• O raciocO raciocíínio geogrnio geográáfico parte de referências fico parte de referências 
teteóóricas e metodolricas e metodolóógicas sobre os conceitos de gicas sobre os conceitos de 

natureza, paisagem, natureza, paisagem, 
espaespaçço, territo, territóório, rio, 

região e lugarregião e lugar. . 
•• Esses conceitos e categorias não estão isolados Esses conceitos e categorias não estão isolados 

e congregam dimensões de ane congregam dimensões de anáálise que lise que 
abordam abordam 

tempo, cultura, sociedade, tempo, cultura, sociedade, 
poder, ambiente, poder, ambiente, 

relarelaçções econômicas e sociais. ões econômicas e sociais. 



Essas referências teEssas referências teóóricorico-- 
metodolmetodolóógicas, se traduzidas numa gicas, se traduzidas numa 

linguagem cientlinguagem cientíífica adequada e fica adequada e 
coerente aos anos iniciais,coerente aos anos iniciais,

permitirão aos alunos a compreensão permitirão aos alunos a compreensão 
de processos formadores da realidade de processos formadores da realidade 

em que vivem.em que vivem.



A A problematizaproblematizaççãoão dos temas de estudo, tanto dos temas de estudo, tanto 
nos textos como nas atividades, deve nos textos como nas atividades, deve 

permitir a discussão e a crpermitir a discussão e a críítica tica 
Para  o aluno Para  o aluno 

tomar consciência de seu papel de agente tomar consciência de seu papel de agente 
social, social, 

indispensindispensáável para desenvolver habilidades e vel para desenvolver habilidades e 
procedimentos procedimentos 

que estimulem a formaque estimulem a formaçção de atitudes para o ão de atitudes para o 
exercexercíício da cidadania. cio da cidadania. 



Na compreensão das diferenNa compreensão das diferençças entre as entre 
o real e sua representao real e sua representaççãoão

e na articulae na articulaçção entreão entre
conteconteúúdo e forma,do e forma,

a linguagem cartogra linguagem cartográáficafica
constitui um instrumento necessconstitui um instrumento necessáário para a rio para a 

construconstruçção e registro de conhecimentos e ão e registro de conhecimentos e 
valores, devendo ser amplamente valores, devendo ser amplamente 

utilizada na escola e nos trabalhos de campo utilizada na escola e nos trabalhos de campo 
ou estudos do meio.ou estudos do meio.



•• Um livro didUm livro didáático que considera os tico que considera os 
conhecimentos prconhecimentos préévios dos alunos, que vios dos alunos, que 
podem ter sido adquiridos tanto em seus podem ter sido adquiridos tanto em seus 
espaespaçços de vivência, como nos estudos do os de vivência, como nos estudos do 
meio, auxilia o professor, que podermeio, auxilia o professor, que poderáá 
trabalhar notrabalhar noçções de cunho geogrões de cunho geográáfico, fico, 
apreendidos pelo aluno como senso comum.  apreendidos pelo aluno como senso comum.  

•• Se o desafio cotidiano do professor Se o desafio cotidiano do professor éé 
transformar, no decorrer do processo de transformar, no decorrer do processo de 
ensinoensino--aprendizagem, constataaprendizagem, constataçções e ões e 
informainformaçções em conhecimento cientões em conhecimento cientíífico, um fico, um 
bom livro didbom livro didáático constitui um instrumento tico constitui um instrumento 
significativo para o prosseguimento do seu significativo para o prosseguimento do seu 
trabalho.trabalho.



O O editaledital de de geografiageografia dirigedirige a a elaboraelaboraççãoão de de 
livroslivros diddidááticosticos queque possampossam contribuir para contribuir para 

•• desenvolver o espdesenvolver o espíírito crrito críítico e a capacidade tico e a capacidade 
de problematizar a realidade, formular de problematizar a realidade, formular 
proposiproposiçções e reconhecer os obstões e reconhecer os obstááculos a culos a 
sua implantasua implantaçção. ão. 

•• colaborar no preparo do aluno para atuar colaborar no preparo do aluno para atuar 
num mundo contraditnum mundo contraditóório e complexo, rio e complexo, 
localizarlocalizar--se nele, decodificse nele, decodificáá--lo, compreender lo, compreender 
seu sentido e significado. seu sentido e significado. 



CRITCRITÉÉRIOS ELIMINATRIOS ELIMINATÓÓRIOSRIOS

Coerência e adequaCoerência e adequaçção teão teóóricorico--
metodolmetodolóógicas;gicas;
CorreCorreçção dos conceitos e informaão dos conceitos e informaçções ões 
bbáásicas;sicas;
Conexão entre o livro do aluno e o Manual Conexão entre o livro do aluno e o Manual 
do Professor;do Professor;
Preceitos Preceitos ééticos e de construticos e de construçção da ão da 
cidadania;cidadania;
Estrutura e aspectos grEstrutura e aspectos grááficofico--editoriais editoriais 
adequados ao ensino de Geografia.adequados ao ensino de Geografia.



As coleAs coleçções devem apresentar, efetiva e ões devem apresentar, efetiva e 
coerentemente, as discussões e renovacoerentemente, as discussões e renovaçções na ões na 
áárea, mostrandorea, mostrando--se atualizadas em relase atualizadas em relaçção aos ão aos 
avanavançços teos teóóricorico--metodolmetodolóógicos recentes, aceitos gicos recentes, aceitos 
pela comunidade cientpela comunidade cientíífica e incorporados fica e incorporados àà
corrente de pensamento que for adotada pela corrente de pensamento que for adotada pela 
colecoleçção ou livro didão ou livro didáático.tico.

A opA opçção por uma dada corrente teão por uma dada corrente teóórica não serrica não seráá
indicadora de critindicadora de critéério de qualidade, devendo ser rio de qualidade, devendo ser 
avaliado se a coleavaliado se a coleçção ão éé coerente, adequada e coerente, adequada e 
correta frente correta frente àà corrente adotada,  corrente adotada,  



a colea coleçção deve ser adequada ao estão deve ser adequada ao estáágio gio 
cognitivo do aluno, no sentido de privilegiar cognitivo do aluno, no sentido de privilegiar 
os vos váários processos cognitivos brios processos cognitivos báásicos e sicos e 
complexos;complexos;
deve estimular a interadeve estimular a interaçção professorão professor--aluno, a aluno, a 
observaobservaçção, descrião, descriçção, interpretaão, interpretaçção e ão e 
representarepresentaçção do espaão do espaçço geogro geográáfico, bem fico, bem 
como a utilizacomo a utilizaçção do saber prão do saber préévio e das vio e das 
estratestratéégias utilizadas para o desenvolvimento gias utilizadas para o desenvolvimento 
das reladas relaçções topolões topolóógicas e projetivas nos gicas e projetivas nos 
alunos, durante os primeiros anos do Ensino alunos, durante os primeiros anos do Ensino 
FundamentalFundamental



Os conceitos devem ser trabalhados  a partir dos Os conceitos devem ser trabalhados  a partir dos 
processos, dinâmicas e fenômenos geogrprocessos, dinâmicas e fenômenos geográáficos, em ficos, em 
suas relasuas relaçções ões espaespaççoo--temporaistemporais. . 
Reducionismos podem ser fonte de erros ou podem Reducionismos podem ser fonte de erros ou podem 
induziinduzi--los, quando conceitos e contelos, quando conceitos e conteúúdos são dos são 
apresentados de forma incompleta ou relacionados apresentados de forma incompleta ou relacionados 
tão resumidamente que os processos envolvidos não tão resumidamente que os processos envolvidos não 
podem ser corretamente compreendidos. podem ser corretamente compreendidos. 
ÉÉ necessnecessáário que os aspectos grrio que os aspectos grááficos e cartogrficos e cartográáficos ficos 
sejam corretos quanto sejam corretos quanto àà concepconcepçção e ão e ààs informas informaçções ões 
veiculadas, adequados para o fim a que se destinam veiculadas, adequados para o fim a que se destinam 
e integrados ao texto, auxiliando sua compreensão e e integrados ao texto, auxiliando sua compreensão e 
evitando estereevitando estereóótipos. tipos. 
Mapas e ilustraMapas e ilustraçções (fotos, grões (fotos, grááficos, tabelas, quadros ficos, tabelas, quadros 
ou outros) devem conter tou outros) devem conter tíítulo, fonte de informatulo, fonte de informaçção e ão e 
data de elaboradata de elaboraçção, alão, aléém de autoria, legenda, m de autoria, legenda, 
orientaorientaçção e escala. ão e escala. 



O manual do professor tem grande relevância no O manual do professor tem grande relevância no 
processo de ensinoprocesso de ensino--aprendizagem e deve conter aprendizagem e deve conter 
orientaorientaçções para o docente exercer suas funões para o docente exercer suas funçções em ões em 
sala da aula, sugerindo asala da aula, sugerindo açções pedagões pedagóógicas e gicas e 
organizando o ensino. organizando o ensino. 
Os livros didOs livros didááticos são instrumentos do processo ticos são instrumentos do processo 
educativo de que o professor dispõe para seu educativo de que o professor dispõe para seu 
trabalho didtrabalho didááticotico--pedagpedagóógico. Nessas condigico. Nessas condiçções, ões, 
devem ser isentos de esteredevem ser isentos de estereóótipos e preconceitos, tipos e preconceitos, 
tanto de origem, etnia, gênero, religião, idade ou tanto de origem, etnia, gênero, religião, idade ou 
outras formas de discriminaoutras formas de discriminaçção. ão. 
A estrutura e aspectos grA estrutura e aspectos grááficofico--editoriais tambeditoriais tambéém m 
precisam ser adequados ao ensino de Geografia, precisam ser adequados ao ensino de Geografia, 
apresentando escalas, fontes e informaapresentando escalas, fontes e informaçções corretas, ões corretas, 
orientaorientaçções e legendas, entre outros aspectos.ões e legendas, entre outros aspectos.
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