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Resumo: O presente trabalho é fruto do projeto de pesquisa, intitulado: O Livro Didático de 

Geografia: Representações e Materializações, vinculado ao subprojeto: O Livro Didático de 

Geografia e as Representações do Nordeste, de Iniciação Científica vinculado a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Trata-se de uma pesquisa documental, 

cujo objetivo é analisar como a região Nordeste é apresentada e caracterizada por meio de 

textos e imagens apresentados nos livros didáticos de Geografia do ensino médio de autoria 

de José William Vesentini, nos exemplares de volumes I, II e III da coleção “Geografia: O 

mundo em Transição”, datados em 2010 pela editora Ática. O documento foi escolhido 

devido a relevância do conteúdo relacionado à região Nordeste para que respondesse o 

objetivo desta pesquisa. 
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Introdução  

A região  Nordeste  é  categorizada  pelos  fatores naturais, sociais, econômicos e culturais, no 

entanto, por meio de imagens e discursos esta muitas vezes é  estereotipada. Diante disso, este 

tema despertou-nos o interesse em analisar as representações da região Nordeste nos livros 

didáticos de Geografia do ensino médio  em  três  exemplares  do  autor  José  William 

Vesentini  da  coleção  “Geografia:  O  mundo  em Transição”, tendo em vista compreender 

como a região Nordeste  é  apresentada  e  ilustrada  nesses  manuais analisados, organizados 

e distribuídos pelo  PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, visto que este  garante  o  

acesso  das  instituições  de  ensino  a  esta ferramenta pedagógica. 

 

Metodologia  

 

Este trabalho teve como procedimento metodológico a pesquisa de cunho documental, que 

segundo Gil (2002, p.45) “ A pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa 

bibliográfica, a diferença essencial entre elas esta na natureza das fontes; [...]”. Dessa forma, 

para o desenvolvimento teórico desta pesquisa foram utilizados autores que discutem sobre a 

categoria livro didático, como Munakata (2012), Bittencourt (1993). Para discutir sobre a 

região Nordeste e suas interfaces utilizamos como autores Albuquerque (2001), Andrade 

                                                           
1
 Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia pela UNEB – Campus - VI. Bolsista de Iniciação  

Científica-FAPESB. Pesquisa : O Livro Didático de Geografia e as representações de/do Nordeste. e-

mail: edineuzacte16@gmail.com.  

2
 Doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).

 
Mestre em Educação 

pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Professor assistente da UNEB Campus VI. Coordenador 

do projeto Linguagens e Ensino de Geografia: Práticas pesquisas e Possibilidades - PIBID/MEC e do 

projeto de pesquisa O Livro Didático de Geografia PIBIC -FAPESB.  e-mail: 

glauberbarros@hotmail.com. 

 
 

 

mailto:edineuzacte16@gmail.com
mailto:glauberbarros@hotmail.com


(1964) e Silva (2012), que contribuíram por lançar um olhar sobre a concepção do que é o 

Nordeste brasileiro. Os documentos analisados foram:  

1. VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. Ensino Médio. V.I. 

Geografia geral: Conceitos principais. Ensino Médio. São Paulo, SP: Ed. Ática, 2010. 

2. VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. Ensino Médio. V.II. 

Geografia geral e do Brasil: Problemas e alternativas. São Paulo, SP: Ed. Ática, 2010. 

3. VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. Ensino médio. V. III. 

Geografia do Brasil: Humana, Física e Regional. São Paulo, SP: Ed. Ática, 2010. 

 

Resultados e discussões 

   

Por meio dessa pesquisa foi possível constatar que nos exemplares I e II, Vesentini traz uma 

abordagem nos conteúdos de representações da região Nordeste por meio de imagens, que 

denunciam a presença negativada de aspectos sociais desta região, como se esta fosse a única 

a apresentar tais problemas, como a miséria, a seca e a pobreza. O que poderia levar os alunos 

que utilizam estes exemplares tomar as representações como verdades, e formularem uma 

ideia de que o Nordeste é isto que está ilustrado nos livros didáticos. Referente à análise do 

exemplar de volume III, Vesentini aborda os aspectos regionais do Brasil, abordando em um 

capítulo sobre o Nordeste, o qual menciona em textos e imagens os avanços dessa região, 

alanca também sobre o contexto histórico de colonização e seus avanços econômicos, 

demostrando um Nordeste evoluído e que aos poucos está conquistando seus espaços. Nesta 

abordagem é perceptível o quanto o autor destaca no exemplar analisado os avanços da 

região, demostrando por meio de textos, imagens informações relevantes aos professores e 

alunos que o utilizam, possibilitando abarcar discussões e ampliar o debate em sala de aula, 

desenvolvendo no educando a criticidade e a construção de uma visão mais dialógica com a 

realidade da região analisada. 

 

Conclusões 

Percebemos por meio desta pesquisa, a importância do livro didático como ferramenta 

pedagógica que orienta os estudos e mediações para a construção do conhecimento. Mediante 

aos resultados obtidos constatamos um olhar aguçado e fortalecido sobre as representações do 

Nordeste nos livros didáticos de Geografia do nível médio ao mesmo tempo foi perceptível às 

discrepâncias que há quando o aluno tem contato com imagens, textos que são distintos a sua 

realidade e aos seus horizontes de expectativas. Assim, classificamos a pesquisa como 

construtora de conhecimentos, sendo fundamental para perceber que as imagens podem falar 

muito e quem interpreta pode formular pensamentos que ficam impregnados como verdades, 

por isso é necessário rever imagens e textos no livro didático antes de expô-las ao educando. 

Assim, a pesquisa serviu como confirmação e entendimento de que o livro didático ainda 

assume um papel enquanto auxiliador do conhecimento sendo favorável ao processo ensino 

aprendizagem no ambiente escolar e na formação de indivíduos.  

 

Referências 

 

ALBUQUERQUE, Júnior Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e outras artes. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

ANDRADE M. C. de.  A Terra e o Homem no Nordeste. 2ª. Edição, São Paulo, Brasiliense, 

prefácio de Caio Prado Júnior, 1964. 



BITTENCOURT, C. M. F. Livro didático e conhecimento histórico: uma História do saber 

escolar. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo-USP: São Paulo, 1993. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

MUNAKATA, Kazumi. O livro didático: alguns temas de pesquisa. Revista Brasileira de 

História da Educação. V.12, p. 179-197, 2012. 

SILVA, Maria Ediney Ferreira  da.  O Nordeste nos livros de Geografia de 1905 a 1950. 

São Paulo, 2012. 

VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. Ensino Médio. V.I. Geografia 

geral: Conceitos principais. Ensino Médio. São Paulo, SP: Ed. Ática, 2010. 

 

VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. Ensino Médio. V.II. 

Geografia geral e do Brasil: Problemas e alternativas. São Paulo, SP: Ed. Ática, 2010. 

 

VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. Ensino médio. V. III. 

Geografia do Brasil: Humana, Física e Regional. São Paulo, SP: Ed. Ática, 2010. 

 

 

 

 


