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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Geografia 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Nos últimos anos, a disciplina de Geografia deixou de ter um caráter regionalista, com estudos que abordavam os 

fenômenos geográficos isoladamente, sem articulação com o entorno, para colocar assento nos estudos que consideram a 

complexidade do mundo moderno, tendo como premissa um constante ir e vir entre as escalas geográficas. Nas 

Orientações Curriculares Nacionais, os princípios que norteiam essa disciplina são muito claros: 

 

“(...) o ensino da Geografia deve fundamentar-se em um corpo teórico-metodológico baseado nos 

conceitos de natureza, paisagem, espaço, território, região, rede, lugar e ambiente, incorporando 

também dimensões de análise que contemplam tempo, cultura, sociedade, poder e relações econômicas 

e sociais e tendo como referência os pressupostos da Geografia como ciência que estuda as formas, os 

processos, as dinâmicas dos fenômenos que se desenvolvem por meio das relações entre a sociedade e a 

natureza, constituindo o espaço geográfico” 
1
. 

 

O Currículo de Geografia publicado pelo Estado de São Paulo manteve-se dentro das diretrizes estabelecidas nas 

Orientações Curriculares e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, propondo uma série de conteúdos que partem 

dos conceitos de paisagem, território, globalização, entre outros.  

Assim, professor (a), sugerimos que nesta oportunidade de escolha do livro didático de geografia, você possa 

atentar para aspectos presentes em cada livro, que assegurem o pleno desenvolvimento de conceitos e temas que foram 

tão caros ao desenvolvimento da disciplina geográfica. Entre esses aspectos, destacamos: 

• Presença de textos originais, que abordam temas não como situações estanques, mas apontando para o 

desenvolvimento de um saber que valoriza a produção social do espaço geográfico; 

• Presença de tabelas, gráficos, infográfico e mapas que possuam dados atualizados; 

• Qualidade das imagens e dos mapas e a relação destes como o texto proposto. As imagens e os mapas não são 

meras ilustrações; e 

• Indicação de filmes, livros e sites deve ser contextualizada e atualizada. 

Por fim, gostaríamos de ratificar que a sua escolha terá como resultado um trabalho que se desenvolverá ao 

longo de três anos. Portanto, busque uma obra que o auxilie no desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula. 

Bom trabalho! 

Equipe Técnica de Geografia  

CENP/SEE-SP 
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