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ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA PROPOSTA
METODOL6GICA PARA 0 USO DA LITERATURA
INFANTO-JUVENIL NA SALA DE AULA,
POR PROFESSORES DE GEOGRAFIA
Cassia de Castro Martins Ferreira *

INTRODU«;AO

A partir de nossa preocupa11ao com a insatisfa11ao por parte dos professores,
oriunda da utiliza11ao do livro didatico como unico recurso de leitura disponivel
nas salas de aula, vimos a necessidade de discutir uma nova proposta que visa a
inser11ao da literatura juvenil nos estudos de geografia como complementa11i:io ao
livro didatico, como uma maneira de tornar os textos tecnicos mais agradaveis e
tambem como incentivo a leitura e a abordagem interdisciplinar de ensino.
As discuss6es que sao realizadas em rela11ao ao ensino de geografia, via de
regra, criticam o livro didatico, porem nao apresentam nenhuma proposta substitutiva ou complementar para o mesmo. "0 livro didatico, para a maior parte dos

qlunos, constitui-se no unico livro que passa pelas suas miios durante a vida",
segundo VARGAS (1986). A avalia11ao do livro didatico, a partir de varias 6ticashist6rica, politica, econ6mica, lingiiistica, psicopedag6gica e ideol6gica, incluindo
a 6tica dos usuarios do livro - o professor e o aluno, deixa claro que a problematica
do livro didatico se insere em urn contexto mais amplo, que perpassa o sistema
educacional e envolve estruturas globais da sociedade brasileira: o estado, o mercado e a industria cultural.
0 livro didatico insere-se em uma grande maquinaria, na qual ele parece exercer urn papel insignificante que, a medida que vai sendo elucidado, revela-se de
importancia estrategica para a existencia do funcionamento do sistema educacional como urn todo, estendendo sua influencia a amplos setores do mercado editorial bern como as institui116es estatais. Funciona como recurso de ensino no processo
pedag6gico em sala de aula; como fonte de Iuera e renda para editores e como
cabide de empregos para funcionarios e tecnicos dos organismos estatais.
0 livro e urn verdadeiro vefculo de transmissi:io de modelos e informa116es,
alem de ter a fun11i:io, implicita ou explicita, de promover a reprodu11ao das condi116es econ6micas, politicas e sociais, com todos os seus vicios. Alem disso, e ele urn
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dos fatores que orienta, na coloca~ao dos problemas da sociedade, o uso do aparato
conceitual e categ6rico da ciencia geografica e dos principios de organiza~ao, caracterizando pontos de vista particulares (dos auto res), o que pode ser feito de
modo adequado, se apresentado sob urn ponto de vista critico, contribuindo para o
crescimento humano ou, por outro !ado, de modo inadequado, tornando-se urn
entrave para o desenvolvimento do ser humano, enquanto aluno. Evitando-se a
apresenta~ao de urn unico ou particular ponto de vista, prop6e-se entao lan~ar
mao de outras fontes de leitura que nao somente o livro didatico, possibilitando
construir, por meio de criticas, conceitos mais pr6ximos a realidade que somente
uma fonte nao nos pode oferecer.
0 problema reside na dificuldade de organizar bibliotecas adequadas para a
utiliza<;ao dos alunos e dos professores, com atualizar,;ao diaria, via assinatura de
jornais e revistas que retratam a realidade da vida cotidiana; com livros de aventuras, romances, hist6rias em quadrinhos , manifestos publicitarios, relatos da vida
cotidiana dos pr6prios alunos. Caminhos que possibilitam a construr,;ao de conceitos verdadeiramente uteis tanto para 0 aluno quanta para 0 cidadao que se quer
formar e que tambem abrem opr,;6es de trabalho para o professor.
Parece haver unanimidade em relar,;iio ao fato que o livro didatico deixa muito a desejar, mas que e indispensavel em sala de aula, pois este e 0 referendal
primeiro de conteudo e metodologia de ensino para o professor: ele estabelece o
roteiro de trabalhos para o ano letivo, dosa as atividades de cada professor no seu
dia-a-dia em sala de aulae ocupa o aluno horas a fio na escola e em casa.
Professores e alunos tornaram-se seus escravos, perdendo a autonomia e o
sensa critico que deveria estar no curso do processo ensino-aprendizagem.
Os alunos dificiimente aprendem a compreender a leitura de urn texto retirando significados e interpretar,;6es pr6prias ou transformando-os em ingredientes
de vida e de reflexao.
Nao estamos aqui retirando o valor do uso do livro didatico em sala de aulae
sim do livro como o unico recurso de trabalho, vista que ele vern ocupando, com
exclusividade, todo o espar,;o em sala de aula.
Por que nao tentamos diversificar urn pouco esta exclusividade do livro didatico? Apesar de sabermos que qualquer material didatico pode ser abordado a partir de varios angulos e servindo ao professor como material ilustrativo para sublinhar urn erro, urn problema estetico, urn conteudo ideol6gico, o seu uso depende ,
pois, da habilidade e do nivel de formar,;ii.o desse professor.
Nao basta agora culpar os professores, pois estes, se tern uma boa formar,;ao
profissional, nii.o tern depois espar,;o para uma reciclagem permanente. Notamos,
no entanto, que o problema se estende para mais e mais Ionge ate perdermos o
controle. Passa a ser uma questii.o do sistema educacional do pais.
Ressaltamos esta problematica, pois nao adiantaria nada se propusessemos o
uso de uma literatura juvenil complementar ao livro didatico e esta passasse a ser
usada pelos professores como simplesmente mais urn recurso de trabalho, deixan-
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do de lado a sua fun<;ao de propulsora de criatividade e imagina<;ao, de gerar prazer
pela leitura, proporcionar e criar oportunidades para novas experiencias, ajudar a
crian<;a e o adolescente a formar e ampliar conceitos e enriquecer a linguagem.
0 ato de ler nao pode reduzir-se ao puro sentido da palavra, da letra ou da
frase. Ele e urn ato de conhecimento e ate mesmo urn ato criador. Pelo simples fato
de, por vezes, o aluno necessitar de ajuda do educador, niio significa que o mesmo
deva anular a criatividade do aluno e a responsabilidade na constru<;ao da sua
linguagem escrita e na leitura desta linguagem. Na verdade, tanto o educando quanto
o educador, ao pegarem urn objeto, sentem o objeto, percebem o objeto e siio capazes de expressar verbal ou ortograficamente o objeto sentido e percebido. 0 mesmo acontece com o texto litenirio. Porque niio deixar cada urn perceber e sentir a
sua propria leitura, isto e, cada individuo possuir uma compreensiio critica do ato
de ler? Cabe ao educador o papel de fornecer recursos para que seus alunos leiam
e nao simplesmente passem os olhos sobre paginas cheias de letras, frases e palavras.
Do contrario, seria desnecessaria qualquer tentativa para ampliar os recursos
de trabalho dos professores. 0 livro niio se constituiria entao no unico livro e unica
visao que passaria pelas miios dos alunos durante suas vidas. Resultando entao na
niio identidade do modo de pensar dos nossos alunos, mas sim em pontos de vistas
diferentes e enriquecedores na medida em que promovem o conhecimento do pensamento de outros autores, de outras possibilidades, de outras maneiras de ver os
problemas, alem de criarem eles pr6prios seus pensamentos, ideias e conceitos.
METODOLOGIA

Diante da dependencia de professores e alunos pelo livro didatico, que se
constitui no unico recurso de trabalho utilizado pelo professor em sala de aula,
optou-se pela literatura juvenil, que pode ser urn meio de corrigir a rispidez da
passagem do universo ludico infantile juvenil para o universo de informa<;6es intelectuais cobrado pela escola, pois a literatura juvenil permite coligar fantasia, ludismo e momento de inicia<;iio e aprofundamento ao c6digo verbal-escrito. Segundo MIRANDA (1986) " ... traz prazer, desenvolve a imagina<;iio, proporciona e cria
oportunidades para novas experiencias, ajuda a crian<;a e o adolescente a formar
e ampliar conceitos, enriquece a linguagem."

A literatura juvenil seria urn recurso de trabalho auxiliar ao livro didatico,
complementando-o e servindo como urn meio para fazer analises mais amplas e
atuais dos acontecimentos e das rela<;6es sociais. A literatura pode ajudar o jovem
na sua conquista mais dificil, a constru<;iio e o fortalecimento da sua identidade,
trazendo para a sala de aula a leitura do mundo que cada urn possui e carrega
consigo. E importante a presen<;a da literatura contemporanea dentro da escola,
com boos escritores e ilustradores, tratando com dignidade o universo da crian<;a e
do jovem, retirando os preconceitos, as cren<;as envelhecidas, extinguindo a passi-
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vidade fortemente enraizada no sistema pedag6gico e instaurando a critica e a
sensibilidade nas crian~as e nos jovens que freqiientam a escola hoje.
Nao basta, porem, entregarmos urn livro nas maos de alunos e fazer com que
eles leiam. E preciso que passemos por etapas, que vao desde a escolha de uma
literatura ate o objetivo a que o professor quer atingir. Segundo MIRANDA (1986)
existem tres etapas pelas quais o professor deve passar durante a introdu~ao de urn
livro em sala de aula e que envolve, primeiramente, a escolha de urn titulo e de urn
conteudo que possuam coerencia com a materia a ser dada aos alunos. Numa segunda etapa, que provem do acompanhamento da leitura pelo professor, e ainda
num terceiro passo, que constituiria numa explorac;ao no conteudo do livro. Veremos, no entanto, estes passos mais detalhada e pormenorizadamente.
A primeira etapa se constitui na escolha de urn titulo, o que e decisivo para
reter o leitor. Os professores tern que se armar de urn aparato te6rico que ini lhe
fornecer os criterios necessarios a escolha, isto e, conhecer mais de urn livro que
trate sobre o mesmo assunto, proporcionando aos alunos urn criterio de escolha.
Mas para que isto acontec;a e necessaria que OS professores conhec;am primeiramente os estagios de desenvolvimento da personalidade do educando e seus interesses
em cada estagio. "Muitas vezes nos fixamos em nossas pr6prias preferencias, deixando de lado o gosto dos alunos" (MIRANDA, 1986). Assim, livros de aventura,
policiais ou romances sao muitas vezes rejeitados pelos professores em nome de
leituras mais crfticas ou de seu interesse. Em varias ocasi6es, o mesmo assunto que o
professor quer explorar esta sendo abordado em urn livro de aventura de forma mais
agradavel, ludica e de maior interesse para os alunos do que aquela literatura ja
idealizado pelo professor. Porque nao deixamos que o interesse dos alunos prevalec;a
na escolha de urn titulo para ser lido, analisado e criticado por eles?

Do ponto de vista ideol6gico, apostamos nos direitos individuais de escolha.
Niio poderemos entiio mostrar uma face da medalha e impedir que os leitores
conheqam a outra. Criterios esteticos deveriio nos conduzir acima de tudo ao
'bom livro'. Epreciso, que professores conheqam explicitamente ideologias subjacentes aos textos, niio para impedir o aluno de ler tais e tais obras, mas para
fortalece-lo de modo que ele, por si mesmo, seja capaz de, mediante uma consciencia de mundo, exercer sua critica, estabelecer seus juizos de valor frente
as obras lidas. lmpingir nossas crenqas, sejam quais forem, e uma forma de
violencia. Que nosso aluno possa entre 'reizinhos mandoes' ou niio escolher
aquele que lhe convem. MIRANDA {1986)
0 professor deve analisar com cuidado os seus alunos, a realidade de cada
turma, de cada escola para fazer uma proposta adequada do livro ou dos livros a
serem utilizados em sala de aula, deixando prevalecer tambem a vontade e o gosto
de seus alunos.
Depois que o livro for escolhido, passamos para o acompanhamento da leitura,
o que caracteriza a segunda etapa. 0 acompanhamento da leitura pelo professor
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podeni ser feito em casa ou na pr6priasala de aula. Tudo dependen'i da espessura do
livro, do grau de dificuldade da leitura e do leitor. A leitura em casa deve ocorrer
espontaneamente, mas o leitor deve ter oportunidade de manifestar-se sobre o livro
durante o processo de leitura atraves de debates informais, de modo a encontrar
ajuda adequada para entender e criticar o todo ou parte do conteudo da obra.
Ap6s a leitura do titulo, seja com o acompanhamento do professor dentro da
sala de aula ou em casa, o professor dara inicio a mais uma etapa, que e a da
explora<;iio da leitura. Segundo INDURSKY e KAURZIM (1986) esta etapa e dividida nos seguintes passos: leitura compreensiva, leitura interpretativa e leitura
crftica, que viio variar de acordo com a idade, o grau de maturidade de cada turma
e tambem com o objetivo que o professor quer atingir com a leitura do livro.
A leitura compreensiva consiste numa visao global do texto e da ilustra<;iio,
buscando uma leitura linear.
A leitura interpretativa envolve a analise de diferentes rela<;6es do texto, que
sao as rela<;6es textuais e que abrangem o levantamento das ideias basicas expressas pelo mesmo e da ilustra<;iio, a explora<;iio dos elementos da linguagem e a explicita<;iio das ideias implfcitas; as relar;6es contextuais, que cobrem a analise do texto em rela<;iio ao contexto em que a obra e o autor se inserem; e, por ultimo, as
relar;6es intertextuais, que remetem as compara<;6es com outras leituras do conhecimento do leitor.
Por fim, a leitura crftica, que envolve uma analise ideol6gica do texto e o
posicionamento crftico do leitor perante a leitura realizada.
As etapas de produ<;iio de leitura que acabamos de descrever (leitura compreensiva, interpretativa e crftica) seriio atingidas mediante o desenvolvimento de
diferentes tipos de atividades, envolvendo formas de expressiio diversas, alem da
verbal. Assim, as leituras interpretativa e crftica poderao se fazer atraves de atividades de expressao escrita e oral, como debates e resenhas, pois muitas vezes o
recurso as express6es plasticas, dramatica ou musical podera encurtar caminhos,
propiciando chances de urn aprofundamento maior da leitura, alem de dar ao leitor
oportunidade de vivenciar urn processo mais criativo.
Por vezes, estas etapas acontecem de forma alterada, na quais as leituras se
misturam e acontecem simultaneamente, podendo tambem niio ficarem plenamente esgotadas, pois dependera da maturidade do educando. A cada sala de aula corresponde urn tipo de leitura. Por exemplo, urn aluno de oito anos niio esta apto a
uma leitura crftica como urn aluno de quinze anos, cada vez mais voltado para o
real e sensfvel ao mundo exterior.
Qualquer passo na produ<;iio da leitura requer cuidados especiais do professor no sentido de evitar a imposi<;iio aos alunos de sua interpreta<;iio de adulto.
Muitas vezes somos capazes de enxergar em urn texto significa<;6es que a crian<;a
ignora e ficamos insensfveis as suas leituras.
E preciso que compreendamos que interpretar urn texto niio significa apenas
remeter o aluno a uma leitura linear, explorando o que e mais superficial e por vezes
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6bvio. Estas sao as propostas feitas pela maioria dos livros did<Hicos, que se restringem
ao primeiro passo, isto e, aleitura linear, verificada principalmente nos questiomirios
de final de capitulos, com quest6es 6bvias, sem apresentar qualquer analise critica.
E fundamental, ressaltarmos a integra\;iio da literatura infantil com outros
conteudos. Como foi feito no trabalho realizado no Colegio de Aplica\;iio Joiio XXIII
(AGUIAR, 1986), em que quatro professoras elaboraram urn plano de trabalho
para o qual foram escolhidas obras que envolvessem situa\!6es que possibilitassem
a explora\;iiO do quadro hist6rico e geografico, ficando ao encargo do professor de
portugues a prepara\;iio para a leitura do livro, atraves de atividades enriquecedoras que seriio citadas a seguir.
A integra\;iio da literatura infantil com outros conteudos ocorre principalmente atraves de atividades enriquecedoras, tais como:
• a expressiio pltistica, que constituiria na cria\;iio de audiovisuais a partir
dos textos lidos; na cria\;iiO de paineis; na confec\!iio de cenarios para encena\;6es; na cria\;iiO de livrinhos de imagem; na ilustra\;iiO de livrinhos individuais e coletivos; na confec\;iiO de fantoches de vara, de luvas, mascaras;
em desenhos de hist6rias em quadrinhos, cartazes, sfmbolos publicitarios;
• a expressiio dramtitica e a musical, que correspondem a encena\!iiO de
cenas do livro ou de situa\!6es transpostas para a realidade; sonoplastia
para audiovisuais e encena\;6es; mostra de musica; utiliza\!ao da musica
popular brasileira no estabelecimento de rela\;6es intertextuais; utiliza\;iiO
da musica erudita em momentos de relaxamento, reflex6es, analises; utiliza\!iiO de musicas, jogos de tradi\!iio oral; teatro de fantoches; mfmicas de
personagens; entre outros;
• a expressiio verbal, oral e escrita, atraves de debates; juri-simulado; jornal
mural; elabora\;iio de resenhas; cria\;iio de textos, interferindo ou atualizando a estrutura do livro lido, entrevistas fictfcias com os personagens do
livro e com personagens reais de que falam os livros.
SUGESTQES DE TRABALHO

A concep\;iio que o professor tern do uso da literatura dentro da sala de aula,
na maior parte das vezes, e a de urn simples recurso pedag6gico, constituindo-se
numa barreira para que o aluno aprenda a ter prazer pela leitura, a ter curiosidade
pelo conteudo e gosto pelo aprendizado atraves de textos literarios. A desinforma\!iiO do professor em rela\;iiO afun\!iio social e pedag6gica do texto literario pode se
transformar num empecilho ao uso adequado de uma literatura dentro da sala de
aula. 0 uso inadequado da mesma acarretaria urn desinteresse ainda maior dos
alunos pela literatura juvenil, nao atingindo portanto 0 seu maior objetivo que e 0
de gerar prazer pela leitura.
Existem diferentes caminhos que podem ser percorridos na escolha de sugest6es de trabalho para a introdu\;iiO de uma literatura suplementar dentro da sala de
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aula. No entanto, para que o professor decida qual o caminho mais adequado e
necessaria que tenha em mente varios criterios, a fim de niio cometer o erro de
usar uma literatura em viio. Estes criterios compreendem principalmente os recursos utilizados no ensino de geografia pelo professor que esta intimamente ligado
aos objetivos do trabalho, ao desenvolvimento do aluno, ao assunto a ser desenvolvido, a aquisic;iio do material e ao conhecimento que tern em relac;iio ao uso do
recurso na aprendizagem.
Sao varios os recursos que podem ser usados pelo professor de geografia,
como os recursos audiovisuais, que compreendem jornais, revistas, gravuras, cartazes, filmes, slides, mapas, globo, materiais fabricados pelo professor, entre outros; a leitura informativa, como livros diversos, textos mimeografados, jornais,
revistas, boletins, textos elaborados pelo professor, dicionario, atlas, livros informativos e outros; e os recursos auxiliares, como bolinhas de isopor, giz, papel,
quadro, alfinetes, agulhas, maquetes, materiais fabricados pelo professor, canetas,
lapis de cor, gesso e outros.
As instalac;6es existentes no colegio, tais como biblioteca, patios, anfiteatro,
sala de projec;iio, e outros compreendem mais urn criteria que deve ser considerado
pelo professor.
0 terceiro criteria e o nivel socioeconomico dos alunos, sendo importante o
seu conhecimento por parte do professor no que tange a aquisic;iio do livro a ser
adotado em sala de aula e a uma maior acessibilidade a outros meios de comunicac;iio, como jornais, revistas, videos, etc. 0 professor pode adotar a obra literaria par
meio da biblioteca da escola, adquirido pelos pr6prios alunos, ou pela reproduc;iio
do texto do livro.
0 professor devera fazer constar no seu plano de curso o tempo gasto para o
desenvolvimento do trabalho em sala de aula, para que niio fique prejudicado outro conteudo por falta de tempo no termino do ano letivo, constituindo este o
quarto criterio.
0 ultimo criteria e caracterizado pelo interesse do aluno e do professor em
desenvolver o trabalho, o que vai depender da motivac;iio dos alunos e do incentivo
do professor, o que proporcionara, no fim do trabalho, o sucesso ou o fracasso no
que tange a participac;iio e a compreensiio do conteudo pelos alunos.
Todos estes criterios devem ser levados em considerac;iio pelo professor na
escolha de uma sugestiio de trabalho a ser desenvolvida a partir do livro literario,
dentro da sala de aula.
Apresentaremos basicamente tres sugest6es de trabalho. A primeira sugestiio
compreenderia o uso da obra literaria dando urn enfoque mais agradavel e cuja
leitura gera maior prazer do que o uso dos livros didaticos e incentiva de forma
ludica a explorac;iio do conteudo pelo professor em da sala de aula. Somente depois
que 0 professor introduziu a obra literaria e que entraria com 0 livro didatico,
como urn complemento do conteudo ou como mais urn referendal bibliografico
sabre o mesmo assunto.
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A segunda sugestao compreende basicamente o uso do livro didatico, recurso
mais usado e presente nas salas de aula junto com a obra liteniria. 0 assunto introduzido pelo professor teria como base o livro didatico, acompanhado posteriormente pela obra literaria, que serviria como complemento ao livro, enriquecendo e
servindo de recurso para fazer analises mais amplas e atuais dos acontecimentos e
das relac;6es sociais .
A terceira e ultima sugestao refere-se o uso do livro de literatura sendo complementado por outras leituras como jornais, textos tecnicos, boletins, outros livros literarios e tecnicos. Esta sugestiio proporcionaria aos alunos analises mais
amplas e atuais dos acontecimentos e das relac;6es sociais, economicas e polfticas.
No entanto, seria necessaria a existencia de uma biblioteca na escola para que os
alunos e os professores pudessem consultar outras fontes de leitura, a nao ser que
disponham de outras locais para consultas bibliograficas, como bibliotecas municipais, ou acesso em suas pr6prias casas a jornais e revistas.
Na aplicac;ao de qualquer uma das tres sugest6es o professor pode usar recursos didaticos, como os ja citados anteriormente, visando facilitar a aprendizagem
dos alunos.
Estas tres sugest6es visam proporcionar aos alunos o contato com diferentes
fontes de leitura, retirando, mesmo que em parte, o monop6lio dos livros didaticos
sobre as escolas, estudantes e professores no Brasil.
Depois de urn minucioso criterio de selec;ao e avaliac;ao da literatura infantojuvenil que poderia ser utilizada e aproveitada em sala de aula pelo professor de
geografia, verificamos a presenc;a de varios livros que podem ser trabalhados. Indicamos a seguir uma pequena relac;ao de livros infanto-juvenis que podem ser utilizados da sa serie do ensino fundamental a 3a serie do ensino medio:
ALMEIDA, F. L. A fada que tinha ideias. Sao Paulo: Atica, 1985.
ARAUJO, H. C.de. Pivete. Belo Horizonte: Comunicac;ao, 1984.
GANEM, E. Vma cidade fora do mapa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
LOBATO, M. Geografia de Dona Benta. Sao Paulo: Brasiliense, 1979.
MORAES, A. D. de. Misterios do grande rio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
MACHADO, A. M. De olho nas penas. Rio de Janeiro: Salamandra, 1984.
PUNTEL, L. Meninos sem patria. Sao Paulo: Brasiliense, 1987.
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Muitas outras obras que possuem referenciais espaciais poderiam ser aqui
incluidos. Na verdade, a rela~ao acima e mera sugestao.
ESTUDO DE CASO - GEOGRAFIA DA DONA BENTA

A fim de detalhar e esclarecer nossa proposta, optamos por elaborar uma
sugestao de trabalho com a obra Geografia de Dona Benta. A hist6ria aborda a
conversa de Dona Benta com seus netos, Pedrinho e Narizinho, e a boneca Emilia,
come~ando pela hist6ria da geografia, 0 que e a geografia, como a terra e vista da
lua, seus hemisferios e como se orientar e se localizar na terra. As crian~as e a
boneca decidem fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo as regioes do Brasil,
outros paises da America e outros continentes. Durante a viagem Dona Benta vai
contando e explicando tudo que as crian~as veem e querem saber sabre os lugares
por onde vao passando. 0 final do livro se da com a volta das crian~as ao Sitio do
Pica-pau Amarelo.
Trata-se de urn livro que pode enriquecer o momenta em que as defini~oes de
geografia, como localiza~ao, orienta~ao, atmosfera, hemisferios, o interior da crosta terrestre, sao trabalhadas pelo professor de geografia, assim como a descri~ao
das regi6es do Brasil, outros paises da America e outras partes da terra. Verifica-se
o rico trabalho que pode ser desenvolvido com o livro de Lobato, principalmente
nas sa e 6a series do ensino fundamental, porem sua linguagem e infantil, nao
atraindo muito a leitura dos alunos de 7a e ga series.
Escolhemos trabalhar com a primeira etapa do livro, que compreende a assimila~ao de varias defini~6es novas para OS alunos de sa serie, como 0 que e geografia, a terra, o universo, os hemisferios, como se orientar e se localizar, que os alunos se veem obrigados a memorizar quando se deparam com elas.
Partindo do pressuposto que a crian~a eo adolescente, ao Iongo de sua existencia, formam uma serie de conceitos que emergem de suas experiencias e da sua
propria imagina~ao, vimos a necessidade de fornecer, como professores, urn material que proporcionasse aos alunos o desenvolvimento de sua capacidade de observar, de tirar conclus6es, de analisar, de comparar e de demonstrar. Verificamos
que Lobato, na sua obra Geografia de Dona Benta, de forma bastante simples e
ludica, permite aos leitores o desenvolvimento de sua capacidade mental, relegada
pela maior parte dos livros didaticos e pelos professores, ficando presos a memoriza~ao de defini~oes prontas sem se importarem com a vivencia que os alunos trazem consigo.
A forma~ao de urn conceito depende da idade da crian~a ou do adolescente
e, sobretudo, da capacidade do professor de selecionar processos, tecnicas e material em fun~ao do assunto a ser estudado. 0 permanente confronto do conteudo com a realidade em que vive o aluno permite, a cada instante, apreender as
rela~6es que se estabelecem num espa~o distante dos alunos e correlacionar com
o seu espa~o de vida.
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A obra de Lobato e urn desses materiais que o professor poderia ter em maos
para apresentar aos alunos urn assunto que a maior parte dos professores de geografia veem como urn entrave, deixando seus alunos a merce dos livros didciticos,
sem qualquer correlac;ao do assunto com suas vidas, nao apresentando justificativa
ou necessidade de se compreender o que e geografia, hemisferios, ou mesmo como
se orientar na terra. Enfim, nao demonstram qualquer finalidade na aplicac;ao das
definic;6es memorizadas em sala de aula para as suas vidas ou de como elas poderiam beneficiar na resoluc;ao de algum problema no presente e no futuro .
A partir destas afirmac;6es resolvemos elaborar uma proposta de trabalho com
a primeira parte do livro que transp6e urn universo de informac;6es intelectuais e
cientificas, perpassando por urn universo ludico, infantil, e conseguindo transformar noc;6es aparentemente dificeis em noc;6es compreensiveis pela crianc;a e pelo
adolescente, aproximando-as de suas vivencias cotidianas.
CONCLUSAO

Escrever sobre a utilizac;ao da literatura infantil e juvenil como mais urn dentre muitos outros recursos de trabalho nas maos dos professores de geografia em
da sala de aula e de extrema necessidade, pois sabemos que na maioria dos casos o
unico recurso e 0 unico livro consultado e utilizado pelos professores e 0 livro
didatico, que transforma-se na biblia de professores e de alunos, sendo estudado
sem qualquer critica ou analise quanta ao seu conteudo.
Procuramos esclarecer, no entanto, que o trabalho do professor em sala de
aula nao pode se restringir ao uso do livro didatico e de uma literatura complementar. Seria, portanto, necessaria o uso e a elaborac;ao de novas recursos de trabalho
que incentivariam as crianc;as e os adolescentes no aprendizado de geografia.
A literatura infantil e urn dos varios recursos de trabalho que o professor
pode lanc;ar mao, nao sendo 0 unico, pois cairiamos na mesma problematica do
livro didatico, ja que neste trabalho ressaltamos a gravidade do fato do livro didatico ser utilizado como o unico livro e material didatico usado pelos professores e
visualizado por grande parcela dos alunos nas suas vidas.
No presente trabalho, apresentamos uma proposta de mudanc;a, acrescentando junto ao livro didatico uma literatura complementar. Mesmo deixando-se de
lado o livro didatico pode-se utilizar a literatura infanto-juvenil, os textos de jornais, de revistas e outros, bern como material concreto a ser manipulado pelo aluno. A apresentac;ao de novas fontes de leitura abre espac;o ao desenvolvimento
critico e ao contato com vis6es de diferentes autores sobre urn mesmo assunto. E
uma proposta que ja vern sendo empregada por alguns professores, sendo no entanto necessaria uma maior divulgac;ao aos professores de geografia, hist6ria, portugues, ciencias, matematica e outros. Por que nao mudamos urn pouco o dia-a-dia
da sala de aula? Nosso trabalho constitui-se em urn pequeno exemplo do que pode
ser aplicado e desenvolvido no ensino. Basta ao professor aceitar desafios.
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