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APRE SENTAçÃO
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nuítoa fi|nee bnasiLeíros e sua Longa Lista iníeiaL d.e eráditos,
onde ae agnadecía deede o homem do eafezínho atá a firma que

empeestana as ælearas, Porâm, maís uma úez a pnã.tí.ea foí a gran-
de meetra, e aqui eetou aüt eonÞieto, sem sombna de quaLquen inT
nia ou eonstnangimento, eseneúendo a minha pãgína, eom profundo
eaninho poy todoe aqueLes que subuenteram a eæperiâneóa ¿nútíL
de um tnabaLho quase solttãr,io (em sua. acepção dentro do sistema
edueaeionaL) e o transformaram, ainda q.ue pareiaLmentes fld sem-

p"e manaoiLhosa eæperiâncía da ação eoLetíoa.

Mas aquiLo que sobneuioeu da tanefa soLitã.nía' e ínfe-
Lizmente não foi poueo, ainda me faz prefez'in o eameLo da Lenda.

Conta-se que a um homem foí' eonfiada a tarefq de produzír um ca

valo; todaoía, resoLueu eompartíLhaz, a mí'ssão eom outras pessoas

e o ?esuLtado fínaL do tv,abaLho em g?upo foí a ínvenção do cq,me-

Lo. Preferir o cameLo signífíca, entz,e outraS coísas, euê não me

arnependo doe Longos a.nos que resístö ao processo aeadâmíco em

que se ineere o presente t'nabaLho; as cotsas que aprendi, e nã.o

fonan poucast permanecem insuftcientes para me conÐeneer de que

eete eeja o úníeo ou mesmo o meLhor caminho pa.ra a eonquieta e

eonprooação da maturídade inteLectuaL e eienttfica,

Não estou conueneído tambãm de que entre a,a dtoersas
iníetat¿üae que caraeter'ízaram a ação ed.ueaeionaL no eampo daa

Geociãnci'as ¡ êil noaso pals, nos úLtimos quínze anos., esta me?eça

espeeíaL deetaque peLo sinpLes fato de se,,eonstítuir na prímeíra
tese acadâniea soby,e o assunto, Acnedíto que os intenessadoe de-
üem ?eeorre? a. tudo o maie que foi feito e esenitb nesta ãneaopa

?a neLhor eonp?eender o ampLo processo em que se ínsere este tra
baLho e meLhor aprooeitan sua Limítada eontv,íbuíção.

Neete ponto" deseuLpem-ne os demais, prineípaLmente
aqueT.ee que injusta e ínaduertidamente oniti, pois passo aol Te-
eados peeaoais que prefeni tornar púbLicos,



Ao Conz,ado, SiLoöa e RoseLi, euj as primeiras eonÐeraas
penmitiram o deseontlnio da traietónía,

Ao Negnão, HiLã,z,öo, Lobão e Maria HeLena, que nos momen

toe maie dífleeia fonam a grande fonça ínteLeetual e afetiúa que

me ímpuLsionanam, Aínda ã ¡rlav,ia HeLena, quenida companheira, po"
sua compreensão e renítncia em fauon de um estíLo de uída e produ

ção em que Legíbímamente não aeredita,

Ã Suzana, Pedno (Ud¿) e Iukíko, peLa ajuda stLencioea
mas ínestímã,ueL, na oíabiLtzação gz,ã,¡iea dos oniginais. Ao zá no

berto, Que fez muito maís do que símpLesmente datíLognafar o tng
baLho. A VaLáy,ia e ALberto " peLo abz.igo compreensitso e earinhoso
naqueLa aLucínação dos ú,Ltimos dias,

Ao DanieL, peLas brincadeír,as e eon'ùer,sa.a que deiæa.mos de

ten este tempo bodo, porque o 'tpaipaitt estaua enuoLuido eom amis
teriosa e íncompreensíoeL tese (um eonto de fadas dos aduLtos? ) ,
ma,s que pnetendo y.epo? eom j unos e eonreção monetãria. Ao João e

IoLanda, meus pais, pelas ínúmeras r.azões que eLes sabem melhor
do que eu.

Ao Franco, euja soLidaz,íedade e despnendímento propieía
?am o apoio Lticido que uíabíLízou o fínaL da ftnaietõria.

FinaLmente, a menção que eu gostaria de fazer num tom

aLegre, hoje impossíueL. Ao Nabon, mestre e eompanheíro .de uma

Longa trajetória, desde nosso tnabaLho com o eneíno das Geoeiên-
eíae nos 19 e 2Q g?d,us, passando peLa gnaduação em GeoLogía, e

agora feehando o eicLo na pós'gnaduação, Pon tudo ísso e peLo

seu profundo enùoLuímento inteLectual e afetiuo, euê me ínfLuen-
eiaran não eõ na eonfígubação do tnabaLho, eomo me eonuenee?am

de que oaLia a pend e ainda ena possíueL concLuí-Lo.

Caroe amígoe, citados ou anìnimos, que?o deisan regís
tnada, maís do que oB agnadecímentos, a felíeídade que me propí-
eíaram, que tnanseende ao haLo de tristeza que'enooLue este tra-
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atentamente nosso pvoeesso: "Ðocãs me fortaLecerq.m d e?ença na

amízade e, principalmente, ne ujabiLidade do ser humanott.

I
Campinas, juLho de 1982,
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INTRODUÇÃO

Até o início da dócada de 70, a preocupação da conunida
de geológica con os aspcctos educacionais en sua á¡ea não ultra-
passava ao esporãdico, ocorrendo geralrnente por ocasião das re-
for¡nas curriculares dos Cursos de Geologia. Mesno nestas circuns
tâncias, a participação prirnordial era de representantes dos ní-
veis diretivos das instituições que rninistravan a graduação em

Geologia, permanecendo os denaís alheios ao problerna ou como sim
ples o bs ervadore s.

Nos anos seguintes, ocorreu mudança substancial na si-
tuação mencionada, ao seÌerì Ceflagradas as prirneiras experiênci-
as educacionais con carãter de pesquisa apllcada e sisternática
ern ensino de Geologia, quase que s irnul-taneamente no Instituto de

Geociências da Universidade de São Paulo (1 .G./USP) e no Institu
to de Geociências da Unir¡e¡sidade Federal da Bahia (I.G./IJFBa).
Paralelamente, em entidades como a Socie4ade Brasileira de Geolo

gia (S.B.G.) e Sociedade Brasiteira para o Progresso da Ciência
(S.B,P.C.) forarn crladas oportunidades, en seus Congressos, para

a realizaçáo de Sessões Técnicas e Mesas-Redonda sobre ensino de

Geologia, as quais foran progressivanente adquirindo caráter per
nanente nestes En contTos .

A ddcada de 80 se inicia com a ten<lência anterior ¿ìl)a-

rentenente se acentuando, pois pelo rnenos duas importantes ini-
clativas foran levadas a efeito pela S.B.G. en cooperação con ou

tras entidades: a pesquisa "A Formação do Ge6logo nas Universida
des Brasileiras - Um Retrato de Duas Décadas" (198f) e o Sírnpó -
sio Nacional Sobre o Ensino de Geologia no Brasil, realizado en

Belo HorizoDte, em outubTo de 198L. Un dos aspectos de rnaior ¡e-
alce nos dols casos é a arnpla partj cipacão da cornunidade. No pri
neiro caso, segundo dados colhidos no Relatório Pre liminar da Pes

quisa, envolveram-se na nesma mais de nil indivíduos íntegrantes
do rneio geol6gico, seja na condição de planej adores e executores
do estudo, seja respondendo aos Questionários, seja debaten<1o os

resultados e propondo soluções paîa os problernas detectados, No
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segundo caso, pela primeiïa vez resultou un significativo conjun
to de trabalhos escritos acerca de ensino de Geología, nun total
de vinte e seis, elaborados por oitenta e quatro autores,(1) 

".,ridencíando o recente interesse despertado pela questão na co¡nuni-
dade. O Sínpósio teve carãter deliberativo, envolvendo índireta-
nente quase toda a comunldade geolõgica, através dos oitenta e

três delegados representantes dos corpos docente e discente de
todos os Cursos de Geologia do PaÍs e dos geólogos da naioria
das suas Entidades Profíssionais. Entre as decisões do Simpósio,
há diversas que propugnarn pela necessidade de incentivar e siste-
matizar a pesquísa sobre Ensino de Geologia, Os prineiros passos
neste sentido foran dados com a inclusão de una Ãrea de Ensino
no Prograna Integrado de Geociências e Tecnologia Mineral, elabo
rado pela S.B,G., en 1981, para o Conselho Nacional de Desenvol-
vinento CientÍfico e Tecnológico (CNpq).

Ësse e- o contexto en que nasce o presente. estudo, tra-
zendo a responsabilidade de inaugurar a pesquisa acadèmíca sobre
a questão eclucacional na ãrea geológica. O caráter pioneiro, co-
no usualrnente acontece, trouxe dificuldades específicas tanto pa
ra a seleção dos objetivos como para a definição da metodologia
a ser adotada. A primeira dificuldade adv¡eio da falta de antece-
dentes no assunto, que pernltissern retiîar de problemas já inves
tigados runos relevantês para novas lnvestigações. A segunda sur
giu da consclëncia de que a pesquisa, s j-tuando-se nuna ãrea in-
terdisciplinar entïe a Educação e a Geologia propriarnente .dita,
precisaria de certa forma Inovar em ternos metodol6gicos paÌa,
principalmente, evítar o rlsco de os resultados obtidos não apre
sentarem maior interesse prãtico para a conunidade geol6gica, A
seleção do tema do estudo, vinculado â questão do ens j-no cla Geo-
logia Introdutõria, não foi, entretanto, objeto de rnaiores hesi-
tações, em viÍtude das afinldades naturais que a história profis
sional do autor apresentava com o mesmo,

(lJos trabalhos foram pubLicados emtulo "Teses ao Sinp6sio Nacional
1ogía no Brasit" (1981).

dois volunes, sob o tí-
sobre o Ensino de Geo
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Principals Caracteristicas do E s tudo

São os seguintes os traços nais marcantes do pTesente
estudo:

1. abordagem da tenática rei.ativa ao ensino de Geologia no nível
superior com caráter introdut6rio;

2. descrição e análise de l-Lvros-texto destlnados ao ensino de
Geologia Introdut6ria, feitas tanto sob o ânguLo do seu con-
terído quanto do enfoque que impriflem a este conteúdo;

3, observação e anáJ.ise das obras reaiizadas considerando o Capí
tuJ.o unidade bãsica de conteúdo e enfoque;

4, utilização de un quadro teõrico para anâlIse baseado na noção
de Geologia enq'uanto ciência: ObJèto, M6todo de Investigação,
Aplicação e Histõria da Geologia; e baseado nas relações básí
cas de hierarquía entre diyersas partes do conteúdo das obras;

5. adoção clo signlficado de Geologia en seu sentido nais arnplo,
o que inclui as áreas de conhecirnentos afins.

0bj et ivos

0 conjunto de características apresentadas articul-a-se
intinamente com os principais objetivos do estudo, que a seguir
são descritos:

1. descrever o conteúdo e o enfoque de un conjunto, diversíficado
e representativo ile livrós-texto de edlção recente e explici-
tanente destinados ã ßeoJ-ogia Introdutória;

2. deterrninar as semeJ-hanças e diferenças, en termos de conteúdo
e enfoque, entÍe os diversos sub-conjuntos .das obras estuda -
das, organizados a parti? dos títulos e sub-tftulos gerais das
ne smas ;

3. deter¡ninar os padrões especlficos de conteúdo e enfoque de ca
da linha de conteúdo a que as obras se filiarn atrav6s de seus
titulos e sub-títulos gerais;

4. cornparar, en ternos de conteúdo e enfoque, as obras de títu1o
e sub-tituLo geral " inde t errninado " com os padrões específicos
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6.
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de cada linha de conteúdo em Geotogia Introdutóri_a;

verifícar a irnagern de Geologia enquanto ciência projetada in-
dívídualmente pelas dj.versas linhas de conteúdo existentes en
Geologia Introdutórj-a;

Discutir, com base nos resultados do prõprio estudo, os crité
rios originais de classificação das obras e definição das 1i-
nhas de conteúdo de Geotogia Introdutória e, eventualmente,
propor novos crítérios.

Plano do Estudo

0 CapÍtu1o I trata do problena a ser investiga<1o, com

seus antecedentes, justiflcativa, prèssupostos, hipõteses de tlîa
balho e delirnitação. O Capitulo II aborda o quadro teórico ern que
o estudo se assenta caracterizado entre outTas coisas pela: ma-
cro-estrutura do texto de cada obra; as categorias, sub-categori-
as e as dirnensões de análise adotadas no estudo: e as relações
entre os tópicos internos dos capítu1os das obras, indicadoras
do enfoque das mesnas, O Capítulo III apresenta a população e

anostra de obras lnvestigadas, bern coro of procedinentos, geraJ.
e específico, adotados no trabalho, 0 CapÍtu1o IV apresenta os re
sultados obtidos, atrav6s de tabelas relativas aos dados diretos
de observação de cada obra e de tabelas analíticas en que estes
são relacionados sob ângulos diversifícados, de acordo com as
questões e hipóteses norteadoras do estudo, A discussão desses
resultados, pol" sua vez, ê feita no Capítulo V, tambén centrada
no problema proposto'inicialnente e norteada pelas hipóteses de
trabalho. Finalnente, o Capítu1o VI apresenta as conclusões do es
tudo, subdivididas en dois grupos; conclusões restïitas rigorosa
mente ã discussão dos resul.tados observados e aos limites <le1i-
neados pela pesquisa; e conclusões de carãter extTapolativo, re-
lativas ao contexto en que se insere o estudo realizado.

Contribuições Prevístas

Ðiante do exposto, espera-se que o estudo forneça con-
tribuições de t rês ordens :
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Fornecimento, aos fut¡ros pesquisadores do assunto, de um qua
d¡o te6rico de aná1ise de l-lvros-texto de Geologia Introdutó-
ria, ben coÍto,. parcialaente, de livros-texto de outra nature-

Fornecirnento, aos professores de 6eologia Introdut6ria, de sub
sfdios tanto.no sentido de seleclonarem obras didãticas para
seus cursos, como de estruturarem os programas de suas disci-
plinas;

Levantamento de questões pertinentes ãs condições responsãve-
is pelas reguLaridades e ir regul-aridade s observadas no conteú
do e no enfoque das obras estudadas e respectivas linhas de
conteúdo em Geologia Íntrodutória.



CAPfTULO

0 PROBLËMA INVESTIGA!Q- .i\l¡ITECEDENTES, JUSTIFICATTVA E FoR¡,trl

A1én dos Cursos destinados ã formação de geólogos, são
diversos os outros de formação de profissionais de níve1 superi_
or que fazen uso de disciplinas de cunho geotógico, em caráter
obrigatório e/ou optativo: Engenharia (em alguns dos seus ra-
nos), Agronornia, algunas Licencíaturas (formação de professores
para o 1s e 2e graus nas ãreas de Ciências Físicas e Naturais e

de Geografia) e alguns Bacharelados (Ciências Biol69icas, Geogra
f ia, Físíca e Química).

Segundo estimativas extraídas de dados veiculados no
"Anuário Estatístico do Brasil', (1976) e no "Ensíno de 3e Grau
do Estado de São Pau1o" (t97b), ceïca de 15% dos Cursos universi
tãrios existentes no Brasil rninistra¡n disciplinas de natureza
geolõgica. Em outras pal-avras, isto representa cerca de 450 Cur-
sos e 30.000 alunos anuals,

No caso dos Cursos não destinados ã fornação de geó1o _

gos, a carga horária cu¡rícular nínirna de conteúdo geológico é de
60 horas e raramente ultïapassa 240 horas ,(2) I grande maioria
das disciplinas envolvi-das apresenta o conhecimento geológìco se
gundo uma perspectiva abra.ngente e adota uma das seguíntes deno_
minações: Geol.ogia Gêra1, Introduçäo ãs Geociências, Geologia Fí
sica, Elenentos de Geol-ogia, Elenentos de Geologì.a e paleontolo-
gía, E1e:nentos de Petrologia, Elenentos de paleontologÍa, e Mine(')\
ralogia.l"r Diversas destas disci-plinas participan tarnb6m do cur
rÍculo mínino en vígor nos Cursos de Geologia no país, (3)

('rEstas inforrnacões foran obtidas em currícu1os avur-sos, forne-cidos por diferentes Cursos que rninistran di.sciplinas'gão1ógi

r?l'"/Infornação colhida na pesquisa da S.B,G./MEC
çao do Geologo nas Universldades Brasileiras
Duas D6cada s;.

(198IJ: "A Forma
- Urn Retrato dõ
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Todas as disciplinas mencionadas, seja porque se situam
no início das respectivas seqtlências curriculares, seja porque
praticamente introduzem o estudante em sua aprendi zagem do conhe
cimento geolõgico (conforme serã demonstrado em um dos prõxirnos
itens), podern ser genericamente denominadas de Geologia lntrodu-
tória (G.I.). os diferentes conteúdos e enfoques, específica e

tradicionalmente associados a cada uma delas, serão denominados
no presente estudo de linhas de conteúdo. Dessa maneira, corres-
ponderã à Geologia Geral uma linha de conteúdo, ã Geociências ou
tra, e assin por diante.

Entretanto, ã inportante ressartat urn paradoxo que acen
tua aÌnda rnaís a inportância e a responsabilidade que cercam o

ensino da Geologia Introdut6ria. Ã exceção dos Cursos de Geolo-
gia, na maioria dos demais casos a c.I. inicia e praticamente en
cerra o contato formal do estudante comoconhecimento geo1õgico,
em toda a sua histõria escolar. Em outros termos, este contato
deve se realizar plenamente durante as referidas 60 horas ou, em

situaçôes nais favorãveis, mas bem menos f,reqtientes, €ffi at6 240
horas. Nestes casos, as disciplinas desemþenham, pois, un papel
introdutõrio nas tamb6m terrninaLizante. Como iniciar e preparar,
em termos geol6gicos, o futuro profissional de outras ãreas, €ûr

tã.o exíguo prazo?

Nos cursos de forrnação de ge61ogos, onde não existe tal
dupLa responsabilidade, subsiste a questão fundanental de como
introduzir adequadarnente o estuclante de manelra a habilitã-1o a

compreender os diferentes nfveis de especial,ízaçáo das discipli-
nas subsequentes e a entrosar-se com as caracterlsticas princi-
pais que norteiam o dtual currÍculo de Geologia.

1. A QUESTÃO DA GEOLOGTA TNTRODUToRTA,

ATRAVÉS DA LITERATURA ESPECIALIZADA

Diversos atrtores, tais como Paschoale e Outros (1SSf 1,(4)

(4) 
"uma Base pa'ra a Elaboração do currf culo de Geologiâ',, 1g81.
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Rhodes e outros (1971)(5) 
" A*"tul, I. A, (1981)(Ó), rão unânines

e¡n apontar a inportância que deve ser atribuída ao ensi.no da Geo

logia Introdutória.
No prirneiro trabalho, ao discutirern as bases necessári-

as para a elaboração do currÍculo de Geologia, os autores afir -
nan que: "Aos cúTSos introdutórios cle Geologia cabe o PAPEL DECI

SIVO,\'r nessa base, de ponto de referência e de partida para a

fornação pelo estuclante de uma c.oncepção de Geologia enquanto
área de conhecimento e prãtica científica",

No segunclo trabal"ho, os autores clestacarn, entTe as suas

conclusões, o seguinte: "Os cursos das disciplinas introdutõrias
de Geologia constituem o mais importante grupo individualizado
de cursos oferecidos por qual-quer DepartanentÕ".

Fínal¡nente, no terceiro, eiìt?e as conclusões de seu tra
balho, en que trata de uma experiêncla educacional en G.L, o au

tor destaca: "A Geología Introdut6ría não pode ser encarada cono

una dlsciplina como tantas dentro dos currículos universitários,
seja dos Cursos de formação de ge61ogos, seja dos Cursos de ou-
tras ãreas proflssionais. 0 seu papel curricular transcende aos

seus pr6prios linÌtes, devendo abrir-se qara suprir as deficiên-
cias da fornação anteríor do estudante em relação ao conteúdo geo

l6gico e, especialnente no caso dos Cursos de Geologia, responsa
bilizar-se por una visão lntrod.utõria efetivanente capaz de dese

nhar um quadro cognitivo, netodolõgico e fllosófico das ciências
geo1ógicas, "

Todavia, as referências ã G.L na literatura não se 1i-
rnitan às expostas, Pàra conferir una rnaior unidade ao assunto,
preferiu-se apresentar a sucinta revisão btbliográfica a seguir,
destacando dois paÍses onde aparentemente ela ten sido obj eto de

naior atenção,

[5) "Urrd"rgtaduate ceology: a Strategy
1.97 2 ,

C6)A e"otogia Introdut6ria -Anã1ise de

( 7) D"rt"q,r" dos pr6prios autores.

For Design of Cur¡icu1a"

un Modelo de Curso, 1981



1.1 Nos Estados Unídos

O interesse pela Geologia Introdutdria nos EUA 6 nais
antigo que en nosso PaÍs. Jã, na década de 60 tlnhan início diver
sos estudos sobre o assunto, alguns isolados e outros articula-
dos, Dent"e estçs ú1tifi.os, ressaltam nitidanente os realizados
pelo Council on Educations In the Geological Sciences (C.E.G.S.),
promovidos pe3-o American Geol-oglcal Institute (A.G.I.) e finan-
cíados pel-a National- Science Foundation (N,S. F. ) , 0 grupo do

Earth Science CurricuLum Project (E.S.C.P.), tanbém nantido pelo
A,G.I., foi outro núcl"eo onde a questão foi anplamente tratada ,

por6n. conectada com a questão do enslno da Geologia a nível pre--

un i ve rs i t ár'i o .

Corno resultados concretos dos estudos realizados pelo
C.E.G.S, durante quase toda a dêcada de ó0, exlstem quatro publi
cações que tratan, excluslva ou subsidiariamente, da questão da

G.I. Duas delas - "Audlo-Tutorial Instruction: a Strategy for
Teaching Introductory Coll.ege Geology" (1q71) e "Teaching Intro-
ductory College ceol-ogy by Television" (19'71) - encaram o pro -
blena nais pelo ângu1.o da tecnologla de ensino, ernbora a prinei-
Ta t?ate tambSn da fiLosofla relatlva ao \ensino individualizado.
A terceira pubLicaçâo - "Undergraduate Geology: a Strategy for
Design of Currlcul a" (1972) - ê de cartter arnplo, abordando to-
da problemática de elaboração de currículos de Cursos de forna -
ção de ge6logos e de professores de Geociências para a Escola pr6
universitár1a, pordm, lnserida neste contexto, é tTatada tarnb érn

a questão da G,I. A quarta pub.Ii.cação - "Introductory Ceology:
Aspects and Options". CI972) realidade representa um deta -
thanento e aprofundanento ala questão ta1 como ê tratada na ante-
rior, isto porque amb as são orlginárias de urn mèsmo programa de

pesquisas. As anáIises e conclusões de ambas, ernbora apresenta -
das de for¡na diferente, são praticamente as mesnas, Porisso, se-
rão apresentadas em conjunto, a seguir.

Um dos aspectos mais enfati zados ê a necessidade e im-
portância da renovação do conteüdo nos cursos de G.I. São apre -
sentadas razões de diversas ordens e Dennison (1972) cúega a su-
gerir trinta opções prograrnãticas para estes cursos, enquanto
Rhodes e Out?os (L972), mencionam a existência, en 1971, de nais
de clnq{Ienta tipos de cursos de G.L nas universidades arnerica -
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nas, todos con conteüdo e enfoque ben diversos. Os rnencionados
autofes apresentam uma extensa lista de tópicos de conteúdo que
poderiam ser abordados nessas disciplinas, e tanbén sugerern for-
nas atualizadas de abordagern de tópicos tradicionais. Deixam c1a
To, entretanto, que essa possÍve1 diversificação orograrnãt ì.ca
não pode se dar ao acaso, pelo simples desejo de inovar. Defen _

dem a idéia de que a G.1., assirn como qualquer outra disciplina,
deverá estaa en sintonia coln as rnetas globais propostas para o
currícu1o como un todo. 0s momentos histórico, social e científi_
co, com suas peculiaridades, são apontados como entre os princí
país parârnetros que deven nortear as rnud.anças ern currículos e dis
ci"plinas. Deixam patente, pois, a necessidade de ¡ef1exão prévia,
cujo produto príncipal sería urn conjunto de diretrizes que orien
tariam a seleção e organização do conteúdo, Depreende-se, também,
que a lógíca. própria e as características específicas de un de_
ter¡nínado conteúdo devem se constituiT em apenas urn dos fatores
orientadores da estruturação prograrnática de una disciplina.

Outro aspecto ressaltado por Zenger (Ig7Z) 6 de que,
19ó8, pelo ¡nenos 30%, ou 107, das Faculdades e Universidades
te-anericanas tinham optado pela oïientaçào interdisciplinar
progranas das discipl.inas de G,I. (8) 

São. alinhadas diversas
zões para tal opção, inclusive os runos da evolução recente
Geologia e a tendência inteTdisciplinar atual da Ciência cono
todo.

Encadeado parcialmente coÍì o problema da interdiscipli
naridade, Hay (197 2), Dennison (1972), Rodolfo (1,972) e Romney
(L972), em artigos independentes, debatem a questão da diversi:ti
cação ou não do contèúdo e enfoque da G.I,, conforne o Curso de
origem d.o estudante e a utiLização profissional que fará do co_
nhecimento geol69ico. Nos EUA, a po1èrnica ganha un rnotivo adicio
nal e¡n virtude da possibilidade de trânsito de uma área de estu-
do para outra permitida aos estudantes, fato este que poderì.a
causar transtornos caso a opção fosse pela diversificação progra
rnát i ca.

enì

noI
nos

da

um

rA ì'-'No ËstaLlo de São paulo, de l9o9 a lg7t, segundo infornaqõcsobtidas diretamente junto aos professores,"o enfoque inierdisciplinar era adotado ern pelo rnènos onze Faculdades e Universldades, entLe elas a USp.
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1.2 No Bras i l (9)

A preocupação nais sistemática corn a G.I: no Brasil pa-
rece ter decorrido dos trabalhos de adaptaçâo do Earth Science
Curriculurn Project (E.S,C.P.) realizados pel-a Fundação Brasilei-
ra para o Desenyolvirnento do Ensino de Ciências (FUNBEC) e ini-
ciados e¡n rneados da década de ó0. Todavia, a influêncía dessas
atividades na c.I. sonente veío a se verificar no início da d6ca
da de 70, quando alguns professores da equipe de adaptação do
E.S,C,P. resolveran aplicar experirnentalnente o projeto nas dis-
cipJ.inas de G.l. de alguns Cursos de Licenciatura en Ciências do
Estado de São Paulo, ern que tanbén lecionavarn.

A consolidação da preocupacão sistenátlca con a Geolo -
gia Introdutória ocorreu com a inplantação fornal de duas experi
ências educacionais na ãrea, no I.G./USp e no I.G.,/UFBa, e¡n 197j.
Neste mesno ano, Amaral; Rtiegg e Outros apresentan, na II Confe
rência Nacional de Tecnologia da Educação Aplicada ao Ensino Su-
perior (CONTECE) , o primeiro trabalho con\ecido sobre o assunto
no PaÍs, intitulado "A 'Iecnologia Educacional e o Ensino das Geo
ciências". Neste trabalho, a partir de una avaliação da situação
do ensi.no de Geociências nos Iç e 2e graus, 6 proposta una refor
nulação progranática e rnetodológica conpleta no ensino de Geolo-
gia Introdutória ao nível superior, que deveria ser acompanhada
tambén por mudanças radicais no â¡nbito dos recursos didáticos.
Interessado no nesrno problerna, Avanzo (797 4) postula a introdu _

ção de una nova disciplina no currículo escolar do 1e grau, que
trataria o conteúdo geológico segundo a linha de Geociências. A
questão da Geologia nos 1e e 2e graus 6 reto¡nada quase uma década
depois por Paschoale e Outros (1981) i9A), em urn trabalho e¡n que,
entre outras coisas, é feita una retrospectiva hist6rica do pro-
blerna e são apresentadas várias alternativas para a sua solução.

As experiências do I.G./USp e db LG,/UFBa, apesar de
divergíren bastante quanto às propostas de nudanças na metodolo-

(9)elgrnr^dados históricos aqui apresentados foran extïaídos daexperíencia pessoal do autor de presente estudo, bern como deRelatorios Internos (1974) por e1e elaborados no I.G./USp edePlanos de Pesquisa elaboradòs por Aúanzo (19i3), no I.b./U¡Ba.
ro^'ì\-"'' rrA Geologia e a Escola de 1ç e 2ç Graus", 1981.



I2
gia de ensino, parecen se aproximar nas,profundas reformulações
programãticas irnplantadas, inspirando-se anbas nas jã ¡eferidas
experiências anteriornente realizadas nos Cursos cle Licenciatura
e¡n Ciências, adotando, portanto, urna orientação programãtica corn

fortes influências do E.S.C,P,

Durantê quase toda a d6cada de 70, a experiência do

I.G,/USP é reLatada nos seus mú1tip1os aspectos nos Congressos
da S.B.G. e nas lìeuníões Anuais da S.B.P.C.. tendo-se extraído
de un trabalho de Arnaral, I. A. (1976) os seguintes trechos con-
clusivos a respeito da nesrna:

"0 E,S,C.P. foi preparado para condições bastante dife-
Tentes das existentes en nossa realidade. En vista disso, apesar
da profunda e cuidadosa adaptacão realizada, a solução per¡nanece

insatlsfatõria em certos aspectos, O corpo discente é bastante
heterogêneo, tanto no que se refere ã forrnação pré-universitária
cono no que diz respeito aos seus interesses e necessidades ern re
lação à Geologia. Portanto, ernbora um curs.o desse gênero possa,
e talvez até deva, apresentar urna estrutura básica única, ele ale

ve se diversificar paîa atender taís diferenças. E, para isso, o

E,S.C,P. 6 deficiente. A1én disso, o E.S.,C.P. en sí mesno consti
tui un Projeto completo de ensino, fazendo con que sua utiliza -
ção cono simples texto.base deforme-o e não produza nos alunos
os efe i tos ideaLmente desejáveis".

"0 trabalho e os resultados obtidos, apesar de atingi -
ren uma clientela nunel'osa e dlversificada, estão restritos, pe-
1o menos en tese, ao'público e ãs condições específicas daUSP e,
no náxino do Estado de São Pau1o, não atendendo ãs característi-
cas dos estudantes e das disciplinas introdutórj.as de outras re-
giões do PaÍs, bem cono não íncorporando as peculiaridades da Geo

logia desses locais".

Bem recehternente, por ocasião do Sinp6sio Nacional So -
bre o Ensino de Geologia no Brasil; a questão da G,I. foi retona
da co¡n certa ênfase, sendo tema central de dols trabalhos aprsl
sentados. Nurn deles, já mencionado, Amaral-, I. A. (1981) terrnina
propondo un conjunto de diretrizes de cunho progranático e meto-
,1o169lco que deverian nortea? o ensino intrtrdutório de Geologia
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no ní\¡el .guperioÌ brasileiro. No outro, Anara}, I. ,4. e Negrão
(1981), atralisan a possibilidade de um anpl-o conting€nte de obras
didáticas ¿le G.I., preparadas e¡n diversos países, viren atender
a una sé:rie de quesitos bási-cos nodernamente conslderados inpor-
tantes nesta ãrea de ensino. Vãrios desses quesitos foram retira
dos dos estudos do C.E.G.S. e outtos da experiência da USp. Acon
ch¡são nais evldente a que chegarn é de que as obras analisadas
não atenden satisfatorianente aos parârnetros c ons iderado s,. Em vis
ta disso, concluen sugerindo algurnas características desej ãveis
para obras no gênero, a naioria delas refletindo pos i cionarnento s

acerca das polêrnicas ressaltadas na presente revisão bib.Iiográfi
ca. Além disso, recornendam a util.ização de "urna tecnologia com:
plenentar ao texto, porén noderada, dentro dos li¡nites da reali-
dade brasileira".

Finalnente, ainda sobre a questão do lív¡o-texto, é i¡n-
portante nencionar o ensaio, elaborado por Avanzo (1981): "Se eu
Fosse Escrever urn Livro de Geologia Introdutória ...". Nele, o au
tor, tomando cono base as características que considera ideais
para un livro-texto de Geologia Introdutória, f.az uma reflexão
sob¡e o conteúdo e o rnétodo de ensino que serian ideais para uma

discipLina lntrodutória de Geologia na Unl\¡ersidade, que.stionan-
do a própria va1idade ds livro didático cono recurso educacional.

1.3 lna Síntese da Questão da Geol-ogia lhthordutõria

Bnbora a literatura revísada incl.ua trabal,hos que tra-
tarn a questão da G.L ern seus diversos aspectos, é noto'ria apreo
cupação que denonstran em relação ao elenento proþrarnático dos
cursos, potrenizando acerca do conteúdo e enfoque a seren adota-
dos nessas situações. 416¡n disso, a preocup¿ção . con o probletl¡a
estende-se freqtlentenente ãs características que os 1i\¡ros-texto
no genero apresentarn ou der¡eniarn apresentar. No Brasil , a ques-
tão da G.l. é tanbén conumente remetida à situação do ensino de

Geologia Ras escolas de 1ç e 2e graus.

0 problena a ser investigado no presente estudo é fr,uto
desse contexto e passa a ser caractelizado e delininado nos itens
seguintes deste Capítulo.
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2. O ENSINO I]E GEOLOGIA NOS Nf\,'EIS INICIAIS DE ESCOLARIDADE

Conf orrne foi ressaltado, no BrasiL conunente se estabe_
lece relações entre a G,L e o ensino de Geologia a níveI de 1ç
e 2e graus, Porisso, uma vìsão en detalhe desse problerna deverá
ser de nuita utilìdade para o mel-hor equacionamento da questão
en foco. Esta visão foi extralda de dados contidos no Guia Curri
cular do Estado de São Paulo (1_975) e nos ExtTatos de Dispositi-
vos Federais e Estaduais que ínstituíran as Habílitacões profis-
sionais a Níve1 de 2ç grau.

2,7 No 1e Grau

Na Escola de 1ç grau, da Ia, à 8a, série, não há disci-
plinas específicas na ãrea de Ciôncias Físicas e Naturais, mas
sonente urna r cotÌt caráter abrangente, denomlnada Ciências. Toman_
do-se corno base os rarnos c1ássicos das Ciências Físicas e Natu-
rais, poder-se-á constatar a seguìnte distTibuição de tópi.cos de
conteúdo segundo cada um destes ramos (Quaclro 1),

QUADRO 1- Núnero de Tõpicos de Conteúdo de Ciências Físicas eNaturais e

\ Rar'ros da5 Ci.é.r
\ cias Ëis i cac Ë

\.... Nat ¡tr ai s

Þer.!CS <l0 ---\
Iç Grau -__

Totâ I dos
16pi cos {)c

CIÊ NCI AS
FIS] CA QUf rltr cÂ B I OCI ÊNCI A5 CEO CI ENC I AS

9 8 l

Zâ. t1 ó 4

l7 3 4 9

a t4 A 7 2

5a. t8 1C 8

6a, t8 1¿ 12

ià 14

21 1 t3

TOl AI- \22
( 10 01)

?!'
(23X)

t,l
(r.z?)

43
(39'd)

51
(25'")

A Geociências deve rã sc¡ entcndicliì aqui coÌno incluindo os segujntes
su'u-l"arnos: Geolopia, l,edologja, Gc,-rouírnica, Geofísica, Cti.naiotcgil.
Astrononi a e Icololi;,-,
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.. Dos 122 t6picos de conteúdo listaclos no prograna de Ci-
ânclas para o le grau, 3L (25"ø) são, pois, de Geociências. Estes
31 tópicos, por sua vez, assirn se clistribuern pelos sub-ra¡nos das
Geociências (Quadro 2) .

QUADRO 2 - Núnero de Tópicos de Conteúdo dos Sub-Ranos das Geoci
ên ci as , Con

Analisando-se os dados contidos no Quadro 2, õ possÍvel
ve ri fi car que

cerca de I/3 dos tõpicos trata de temas ecol6gicos;
quase 1/3 trata de temas abrangidos tradicionalmente pela Geo_
grafia Física (CLimatologia e Astronornia) ;

cerca de l/L6 trata de tenas físicos ou quínicos voltados para
a GeoLogia;
apenas L/5 trata de ternas essencialmente geológicos, fração es
la que passa a 1/3 se incLuirrnos peclologia,

\Sub - ramo s rlas
\Geo ci ôn cles

be r¡es do-.\
I e Grau \-

GEOLOGI PEDOLOGIA GÊ0QUfur cA SEOFTSl C' CLIÞjATOLOGIA ÂgrRoNoMr A ECOLOGI

La I

' 2a, I 3

3a. 2 I 2

4a.

5a, 2 3 3

6a, 3

8 1

TOTAL 6 4 5 3
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Portånto , dos I2Z tõplcos que constituen o programa de

Ciências do 1e grau, só efetivamente 5% refere-se à Geologia pro
pri amente di ta,

A Física, por sua vez, a16m de deter Z3q" dos tõpicos, na
7a. série monopoliza todo o Prograna <le Cíências, o que signifi-
ca que pode se estruturar segundo a 1ógica pr6pría de sua área
do conhecinento. Fato sirnilar ocorre corn a Quírnica na 6a. série,
onde, dos 18 topicos previstos , 12 são puÌamente quÍnicos , 1 é de
ëarãter geoquínico e outros 3 referern-se a aspectos ecológicos
em que a QuÍrnica desernpenha papel relevante, Finalmente, a Bioci
ências, a16n de deter a maioria dos tópicos da 1a. ã 8a. série
(39%), predomina ern 5 das 8 s6¡ies e, atérn disso, está implícita
na rnaioria dos tenas ecol6gicos e pedológicos,

Diante do exposto, as conclusões possÍveis são d_uas:

. aclotando-se o ponto de vista da Geologia, 6 evidente
a quase ausência do conteúdo geológico na Escola de 1e grau.

. adotando-se o ponto de vista da, Geociências, surpreen
de, â primeira vista, a ênfase que lhe 6 dãcla no quadro geral
dos tópicos [25%), Entretanto, realizando-se aná1íse nenos quan-
titativa e mais estTutural do conteüdo pr,ogranático ptoposto pa-
ra Ciências no 1e grau, verifica-se que exlste una Linha ambien-
ta1 cono fio unificador, corn nítida ênfase ã Biosfera, nas com
espaços defínidos abertos para a Física na 7a, série, e para a

Química na 6a. sórie. A Geociências, e muito menos a Geologia, em

nenhun nonento se organiza dentro de urn quadro lógico próprio de
ãrea de conhecirnento: en todas as séries 6 utilizada conìo tema
introdutório ou complementar, portanto, submetido à 1ógica de ou
t ras ãreas do conhecirnento.

2.2 No 2ç Grau

0 ensino de 2e grau no País passou a ser obrigatorianen
te profissionalizante a partir da Lei 5692, pronulga<1a ern 1971,
Por esta Lei, o chamado currículo pl.eno é constituído pelo núcleo
conum, que comÐreende os conteúdos obrigatõrios vinculados às dis
ciplinas fixadas pela pr6pria Lei, e pelo nínimo profissionali -
?3!jg para cada tlabili,tação, podendo ser ainda enriquecido por
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disclplinas instrunentais e rnat6rias extraídas da deliberação
cEE 18/72.

0 núc1eo cornum na ãrea de Ciêncías cornpreende as seguin
tes disciplinas: Matemâtica e Ciências Físicas e Biológicas. Es-
ta últina pode ser desdobrada na prática em Física, Quínica e Bio
1ogia, nas não inclui, nesta ou na outra forma, a Geologia.

No que se ¡efere ao mínimo profissionallzante, segundo
os referidos extratos dos dispositivos federais e estaduais que
instituírarn as habiLitações profissionais a nível de 2e grau, das
67 habílltações plenas ou parciais previstas, ea apenas una -Tðcnico em GeologÌa, l4lneração e lvletaLurgia * a Geologia ó con-
siderada cono discipl-ina profissionalizante obrigat6ria. Até ern

habilitações corno técnico em Agricultura; Cartografia; Sanearìen-
to; Edificações; Estradas; Agrinensuîa; Geod6sia; Hidrologia; Me

teorologia e Petroquímica, a Geologia não aparece en nenhurn pon-
to dos respectlvos currícu1os. Este fato se repete tarnbén na Ha-
bilitação I4agistério, onde são fornados os professores para as
Ia, a 4a, séries do 1e grau.

A situação descrita pernite as seguintes conclusões:

. A Escola de 2e grau, vista so\ o prisna terminalizan-
te (dos estudantes que nela encerrarn sua vida escolar) , não ofe-
rece praticanente qualquer oportunidade de contato coÍl o conteú-
do geológico, rnesno e¡n habllitações con evidentes afinidades con
o nesmo. No caso da habil"itação Magistário, a exclusão d.o con-teú
do geológico contribui para o agravamento da questão ao nível do

19 grau, visto que professores que não entTaran en contato con a

Geologia durante toda a sua. fornação profissional , tenderão ¿r ex
c1uí-1a de seus progratllas reais, mesno que esteja inclufda nos
of í clals .

. A Escola de 2e grau, vista sob o prisma de preparação
para a Universidade, tarnb6n não nuda o teor da questão, já que
apenas urna das 67 habilitações existentes inclui Geologia no seu
currícul-o. Os exanes vestibulares, coerentes con a situação des-
ctita, excluern cle seus programas qualquer vestígio <le conteúdo
geoldgicor mesno nos cursos para Geologia ou áreas afins,

Aparentenente, a aná1ise feita sobre a situação do ensi
de Geologia nas EscoLas de 1ç e 2ç graus é vátida apenas para
anos nais recentes, ern vista das fontes de infornações utili-

no

os
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zadas, Mas, no estudo "A Geología e a Escola de 1ç e 2ç Graus",
elaborado por Paschoale e OutTos (1981), abrangendo o histórico
dás três últinas décadas sobre o assunto, verifica-se que o pïo-
blena é bern mais antigo e, na atualida<le, apenas se agra\¡ou, con
forme é possíve1 depreender das conclusões finais a que os autô-
res chegararn:

"a) a Geologia nunca contou con una disciplina prõpria nos ní-
veis de escolaridaCe considerados;

b) a Geologia foi progressivanente retirada dos conteúdos pro-
gramáticos das disciplinas de Ciências e Geografia;

c) dininuiu ì con o correr dos anos, a car1a horáría de Geologia
nas diversas Lì cenci aturas correspondentes, "

3. A PR,OBLEMÃTICA DA DEFINIçÃO DO

CONTETDO DA GEOLOGIA INTPODUTóRIA NO BRASIL

Urna das questões bãsicas relativas à Geologia Introdutó
ria, reside, pols ! na sua condição híbrifu, cornpronissacla corn o

passado escolar do estudante tão forternente qüanto com seu futu-
ro. E acresça-se a este quadro, a16rn da diversidade de cargas ho

rárias disponíveis nos diferentes Cursos, a heteîogeneidade da

clientela cie estudantes, que pode ser reunlda a grosso nodo .em

quatTo grupos: futuros geó1ogos; futuros profissionais de outras
ãreas tecno-científicas que utili zarão o conhecinento geolo'g,ico
ern escala moderada; futuros.professores da EscoLa de 1s e 2e gra
us; e futuros profissionais que o incorporarão apenas cono cultu
ra geral . Todos estes el"ementos, al"j-ados ao problema da natureza
pr6pria do conhecimento geológico e das opções que oferece e con
diciona eTn te?nos de seleção e otganização de .conteúdo, devern

constituiï o substrato de qualquer processo c1e definição progra-
mátlca dos cursos de Geologia Introdut6ria.

3.1 Constatações Prelimj.nqles Acerca dos Livros_Texto de

O professor que iniciasse suas atividades em G.I. ou re

Geologia lnt ¡odutóri a
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solvesse avaliar criticamente o prograrna dos crrrsos que estives-
se ninistrando nesta área, e decidisse util-izar os livros-texto
do edição nais recente, por exemplo a partir da década de 70, ex
pl-icitanente destinados a essa finalidade, depararia corn urna sé-
rie de fatos que provavelmente rhe suscitaria nui tas dúvidas. As
dú\itdas surglri4rn em qualqueT circunstância, tomasse ere essa
inlciativa pensando em utilizar as obras corno sirnpres fonte de
reflexão sobrê o problerna, ou pretendendo inspirar-se nelas para
a forrnulação do programa de sua discipr-ina, ou visando a futura
adoção de algunas der.as como texto-base en seu curso, Entre as
principais constatações que faria acerca do conteúdo veiculado
peLas obras, se llnitasse suas observações apenas aos títulos
dos t6picos correspondentes aos diversos níveis de organização
dos assuntos, provavel-nente se alinharian as seguintes:
a, as obras apresentam nítldas diferenças no seu título geral;
b. existe obras com títulos geraLs que não se fiLlam a qualquer

das linhas de conteúdo usualnente reconhecidas;
c. há diferenças apaÌentemente radicais no. que se refere aos prin

cipais ternas abordados por obras com idêntico tftulo geral;
d. hã diferenças significativas na organização do conteúdo de

obras que abordan coleções de temas aps.rentemente sinitrares;
e. o títuLo geral de argumas obras aparentemente. não corresponde

ao conteúdo que veiculan;
f,. algurnas obras, apesa" de seus tÍtulos gerais as filrarern a di

ferentes linhas de conteúdo, apresentarn seLeção e/ou organlza
ção do conteúdo bastante simiJ.ares.

Toclas estas.constatações poderão ganhar um rnaior signi_
flcado se subnetidas a uma refexão rnais profunda. Antes, porám,
será conveniente antecipar algumas deflniçõe, (10i ,obr" o assun-
to en questão, as quaìs serão retomadas em rnaior detalhe no Capí
tulo II.
. Tema - assunto tratado pela obra, definiào conforme o quadro

teórico utilizado no pTesente estudo (ver Capítulo II).

ttu'lt.definições.aqui adotadas poderäo não corresponder aos sig-nificados atribuídos aos respectivos terrnos en out'as situa-
ções-e por outTos autores, mäs foran estabelecidas corn vis_tas as caracterlsticas e aos lirnites do presente estudo.
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Conteúdo da Obra - coleção de ternas por e1a tratados, conside-
rados tanto sob o prisna quantitativo quanto qualitativo.
Condição do Tena - papel desernpenhado pelo nesno no Capítulo
(principal, coordenado ou se cundári o) .

Enfoque da Obra - padrão geral da distribuição e das condições
ern que os cliversos temas nela ,put"."r, (11)

Linha de Conteúdo - padrão temático de obra ou de prograna de

cul'so, definido conjuntaTnente pelo conteúdo e enfoque.

3.2 Di scuss ão das Constata ões Prelininares

A observação dos cur¡ícu1os dos Cursos de Geologia, en
vlgor atualaente no puír(12) ou d.e outros Cursos que incluern dis
ciplinas geológicas, como por exemplo a Licenciatura en Ciênci

l13las)*' '' perni tirá perceber. no ãmbito da Geologia lntrodut6ria,
una significativa correspondência entre eles e os títulos gerais
das obras explicitanente destinadas a estaì finalidade. Elininan-
do-se, ern anbas as situações, te].nos tais cono "e1ementos", "in-
trodução", etc,, e, no caso específico dos 1ivros, tanbém desig-
nações de outra ordem incluídas no título (por exemplo, "The Dy-
narnic Earth: an IntToduction to Physical Geology"), poder-se-á
chegar a quatro tipos básicos de denorninações: Geol.ogia, Geolo -
gia Geral , GeoJ.ogia FÍsica e Geociências. No caso específico das
obras , ainda costurna aparecer uma quinta denominação: Geociên
cias Ambiental ou GeoJ.ogia Ambientat, Nas obras tarnbén se apre -
senta a situação etn que a denorninação 6 "indeterrninada", en vis-
ta de não incluírern nenhum dos ternos designativos dos cinco gru
pos reconhecidos. A apreciação da enenta de algunas disciplinas de
Geologia Introdutória e do Índice geral das obrur(14) dos cliferen
tes grupos pernitlrá notar significativas diferenças entre os con
teúdos por eles apresentados, bern como una. certa sinilaridade en
tTe os programas de cursos e os índices de obras de mesrna deno¡ni

(11)N"rt" estudo será levado ern consideração apenas o segundo as
pecto relativo a enfoque: condições em que os tenas aparecernl

[12)s.B.G./MEC, 1981.
(13)R"ro1ução 50, Conselho Federal de Educação , lg7A.
(14)V"t Apêndice, páginas 215 a 259.



z7

nação, Tudo isto leva à conclusão de que.se está clíante de cinco
tendências ternáticas ou linhas de conteúdo definidas.

Perante o quadro exnosto, a prirneira dúvida que cabe é
se o professor de uma discinlina intitulada segundo urna das li-
nhas de conteúdo poderia optar, sen naiores orejuízos, por umpro
grana filiado a outra 1inha. Esta questão obrigatoriamente rene -
te a outra: as Linhas de conteúdo apresentam diferenças radicais
entre si? E, nesmo adnitindo que sirn, seria necessário verificar
quais são os aspectos que as diferencian e qual a real importán-
cia dos rnesmos, Sonente neste contexto é que os referidos prejuí
zos poderiam ser aval-iados,

Uma questão subsidiária, inevitavelnente decorrente da
prineira, diz respeito ãs razões pelas quais a maioria das obras
ostenta título e/ou sub-título geral que as vincularn ãs linhas
de conteúdo consensualnente reconhecidas na comunidade e algumas
obras, corn seu títu1o "indeterninado", parecem evitar ta1 filia-
ção explícita, Se quiséssemos identificar a linha de conteúdo a

que estas últimas pertencen, bastaria procurar inforrnações cata-
lográficas ou eventuais referências no prefácio? Este procedine!
to, obviamente, seria inadequado se fosse adrnitida a possibilida
de de constituírem un grupo a parte, aindà não perfeitanente ca-
racterizado, Portanto, a utilização de qualquer dessas obras ou

dos progranas que elas "sugeren", teria antes de passat por u¡na

conparação corn as denais linhas de conteúdo reconhecidas, utili-
zando-se critérios conuns a todas e procurando-se uma tesposta
que tanbén abrangesse a prirneira questáo levantada,

Poder-se-ia,inicialmente sugerir duas possibilidades pa
ra expLlcar a indeterninação do títu1o geral de algurnas obras. A

primeira 6 que não seri am elas obras rigorosamente de Geologia.
nas representariam una outra visão, no sentido rnals arnp 1o das Ci
encias da Terra, tal..uez Geociências, Todavia, por que tarnbém não
ostentan a deslgnação correspondente? A outra possibilidade 6 de
que as obras representarian una linha moderna da Geologia, com
sua ênfase na Geologia Marlnha, na Geofísica, na Tectônica de p1a

cas, na AstrogeoLogia e nas questões ambientais de caráter geoló
gico. Aqui também caberia una ressalva: a observação do índice
geral de obras de títu1o definido nostrou que aLgumas delas tra-
tan dos referidos assuntos, enquanto que algurnas de títu1o inde-
terrninado não o fazem. AIiás, parece qLle nuitas das diferenças c,
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si¡nil"arldades entTe as obras ern geral estão associadas à incorpo
ração, ou não, assim cono à forma de incorporação dos tenas cita
dos.

A questão da rnoderna Geologia pode ser fonte tarnbém da
séria suspeita de que nen todas as linhas de conteúdo estariam
aconpanhando a evolução do conheclnento geológico. En vlsta dis-
so, estariam se tornando obsoletas , na nedida en que não incorpo
Tassem as îecentes tendências de preocupação e pesquisa da conu
nidade cientÍfica geoL6gica. Entretanto, cabe perguntar, será
que a moderna GeoJ-ogia segue una única rota nos diferentes paí-
ses em que 6 desenvolvida?

A questão anterior desemboca naturaJ.rnente nuna outra
que, por sua 'yez, parece aproxinar-se da dúvida que iniciou apre
sente Teflexão, Que conhecimentos fundamentais deverian estaT
incluídos nun curso de G,I., de maneira a transrnltiT una irnagem
fie1, ou pelo rnenos satisfat6ria, das ciências geológicas? A uti
Iízação do terno "ciências geolõgicas" no p1ura1 foi proposital ,
pois se adnite que a questão tem pelo menos duas respostas: u¡na

referindo-se à Geologia en seu significado anplo e outra en seu
significado restÌito. Assin sendo, a Geologia Física não transniti-
ria urna inagen distorcida da Geologia, na\ nedida ern que se ati-
vesse essencialrnente ao caráter físico dos fenônenos e omitisse
o hist6rico? A Geologia AnbientaL não se afastaria dos conceitos
funda¡nentais, e conseqtlenternente do objeto da Geologia, na nedi-
da ern que tTatasse baslcamente da aplicação prática dos conheti-
nentos geoL6gicos? A Geociências näo se distanciaria perigosamen
te dos fen'ômenos crustais, tanto no plano físico cono no históri
co, ern virtude de abianger as denais esferas nateïiais? Serjam,
pois, segundo tal- crit6rio, a Geologia e a Geologia Geral as li-
nhas de conteúdo nais adequadas? E a metodoLogia de investigação
e pensamento geoLõgicos: a1- guna das linhas de conteúdo se carac-
1'erízaria por transrnitir r.r¡na inagern rnais precisa dos nesnos?

Para finalizar, caberia levantar una dúvida que, de cer
ta forna, anuLa diversas das indagações anteriores: os cursos de
G.I. deven ser obrigatoriamente abrangentes, tornando cqrno refe -
rência o todo do conhecimento geoLógico? Por que não seria váli-
do abordar apenas parcelas nais restritas e especlalizadas do
nesrno? Ern caso de resposta positì-va, ó possível que a questão do
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prejuízo, que envolveÍia a adoção de urna ou outta das Linhas de
conteúdo n¡encionadas, caisse poî terra e surgisse a possibilida-
de de se adotar inclusive outras linhas não mencionadas até ago-
Ta. Entretanto, qualquer solução para esta úLtina questão, e
para todas as demais, deverã passar pelo crivo dos antecedentes
escolares do estudante de G.I. e do uso futuro que farã do conhe
cinento geológico em sua vida profissional e particular corno ci-
dadão.

3.3 A Forrnulação do Problena a Ser InvestiÂado

A definição progranática para o ensino da Geologia In-
trodutõria, tal como fol discutida no item anterior, envolve ques
tões de dl ferentes naturezas e graus de conplexidade. De início,
pode-se vislumbrar a necessidade de investigar o conteúdo e o en
foque de anostÌa significativa de 1ívros do gênero, bern corno corn-

pará-los corn vistas ã possíve1 obtenção dos padrões tenãticos pe
culiares ãs dlversas linhas de conteúdo ablangidas. Sonente apõs
este passo é que se poderá cornparar as obras ',indeternlnadas,', vi_
sando seu enquadramento ou não nesta ou n\aquela linha de conteü-
do. 0s resultados iniciais tamb6n propiciarão a discussão dos cri
térios originais que levaran os autores a firiare¡n explicitanen-
te suas obras a deteflninada linha de conteúdo e, enr'entualrnente,
propiciarão tanb6n a proposição de novos crit6rios. Estes elenen
tos fornan o substrato para a possíveL discussâo do signlficado
epistemoJ-6gico de cada linha considerada e da vatidad.e en se con
siderar deterninada l-lnha nais adequada a certa falxa diferencia
da da clientela dessas disciplinas, discussão esta que poderá ser
objeto de futuros estudos,

Em forna rnais explícita, o presente estudo propõe-se a
investigar principalrnente a seguinte questão centTal- (cujos ter-
rnos chaves devem ser entendidos segundo a fornulação apresentada
no iten 3.1 deste Capítu1o).

Que .característ j.cas principais de conteüdo e enfoque
e características distingüen os diversos sub-con

untos de Iivros-texto atuais, corres ntês ãs diferentes 1i-
nhas de ,conteúdo adotadrs no "nritto d" Geologia l'trodutória ro
nÍvel superior ?
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Supõe-se, inicialnente, que os títu1os gerais que p e rrn_i

ten classlflcar as obras ern diferentes sub-conjuntos não são ar-
bitrários, pelo contrário, pretenciem uma filiação explícita a dg
ternlnadas linhas de conteúdo consensualnente reconhecid.as na co
nunidade, É suposto, tanb6n, que os sub-conjuntos de obras, ape_
sar de suas naturezas diversiflcadas, aplesentarn similaridades
(e, obvianente, tanbóm diferenças.) que poden ser ¡econhecÌdas
tanto no plano do conteúdo quanto do enfoque das obras. Admite-
se que tais se¡¡elhanças e diferenças podem ser constatadas ã 1uz
de una análise que tome corno base(15) f,rnd"^"ntalnente :

a) dínrensões de anã1ise do conteúdo retiracas da noção d.e Geolo-
gia enqr-ranto ciênci.a (objeto de estudo, netodologia da inves-
ti.gação, aplicações práticas e hist6ria da ciência),

bl dinensões de anãlise de enfoque retiradas de trés condições
en que os diversos ternas podern aparecer en cada capítulo das
obras (principal , coordenada e secunclária),

c) adoção do Capítulo como unidade de conteúdo das obras e, por_
tanto, de aná1ise dessas obras,

d) circunscrição da anãLise aos limites <la charnada macro-estrutu
ra do texto,

A forrnulação do problerna supõe ttamb6n que as obras no
seu conjunto, ou nos seus sub-conjuntos, apesar de apresentaren
finalidade didática, dão prioridade a certos aspectos da Geolo -
gia, tais como, por exernplo, o conhecirnento geolõgico e¡n si rnes_
mo, en detrimento da sua forna de obtenção, da sua aplicação prã
tica ou de sua evolução rristórica, Neste ponto, todas tenderiam
a se assemelhar, Por outro Lado, esta sernelhança não seria com_
pleta e tenderia a dirninuir à medida que se distinguisse con_
teúdo de enfoque e se detalhasse mais os elementos mencionados.
suspeita-se que os aspectos relatlvos ao obJeto de estudo da Geo
logia são enfati zados em graus diferentes llrs diversos srib-con-
juntos cle obras, da rnesna forna que també¡n. haveria diferencas se
fosse conpa'rada a presença de n6todos físicos e n6todos históri-
cos nos diversos sub-conjuntos, e assirn por diante,

A partir do exposto, decorren as principais hipóteses
de trabalho, norteadoras da pesquisa:

(1s) 
.qs- bases teórlcas do estudo estão exÞostaspítu1o r I .

e¡1 detalhe no Ca
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No plano do conterldo, Objeto da Geologia é a categoria mais
enfatizada en todos os sub-conjuntos de obras considerados.

No plano do conteúdo, as categorias Metodologia da Investiga-
ção.Geol6gica e Aplicação da Geologia ocupan posições na or-
den de ênfase que variarn en função dos sub-conjuntos de obras
con si de rados r

No pLano do enfoque, as categorias ObJeto, Metodologia e Apli
cação da Geologia ocupam posições na ordem de ênfase que va-
rlam en função clos sub-conj untos de obras considerados,

Tanto no pLano do conteúdo quanto do enfoque, a categoria His
tõría da Geologia 6 a nenos enf.atizada em todos os sub-conj un
tos considerados.

No plano do conteúdo, a sub-categoria Aspectos Físicos (do co
nhecj.nento geológico) 6 rnais enfatizada que a sub-categoria
Aspectos Hist6ricos (do conhecirnento geológico) ern todos os
sub-conjuntos de obras considerados. No plano do enfoque, is-
to não ocorre em todos os sub-conj untÒs..

No pi-ano do conteúdo, entïe as esferas ¡nateriais terïestres
[ou Aspecto FÍslco) a sub-categoria Crosta + Interior da Ter-
ra 6 a mais enfati zada em todos os subLconjuntos d.e obras con
siderados; a ordern das demais sub-categorias desta esfera va-
ria ern função do sub-conjunto, No plano do enfoque, a ordem de
ênfase cias sub-categorias das esferas ¡nateriais tanbén varia
en função do sub-conjunto considerado.

gJ Nem no plano do conteúdo nem clo enfoque, existe qualquer or-
den padroni zada de ênfase conferida âs diversas sub-categori-
as. do Aspecto Hlstõrico, por parte dos diversos sub-conjuntos
considerados.

No plano do conteúdo, a sub-categori a Mótodos Físicos é mais
enfatizada que a sub-categoria M6todos Hist.6ricos (e Físico-
Históricos) em todos os sub-conjuntos considerados. No plano
do enfoque, todavia, os Mõtodos Físicos dispõem-se predominan
tenente na condição secundária.

Tanto no plano do conteúdo corno do enfoque, as sub-categorias
Processos e Produtos GeoJ-ógicos são tratadas de forma síni1ar
por parte dos diversos sub-conjuntos consìderados: a sub-cate
got'ia Produto prevalece sobre a sub-categoria processo.

d)

eJ

f)

hl

i)
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No plano do conteúdo não existe qualquer orrJeri pad.ronizada dc
ênfase confericla ãs diversas sub-categorias das Aplicações da
Geologì.a, por parte dos diversos sub-conjuntos considerado-s;
mas no plano do enfoque prevalece a condição secundãria no tra
tanento da sub-categoria Geologia Econônica en todos os sub_
con j unt os ,

As regul.aridades entre os sub-conjuntos de obras con-siderados
ocorreln rnais no plano do conteúdo que do enfoque, e mais na es
cala das categorias que das sub-categorias e dinensões.

l)
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C A P f T U L O II

0 QUADRO TEdRrCO E AS BASES T,ÍETODOLoGTCAS DO ESTUDO

1. O L]VRO-TEXTO E O ENSINO DE GEOLOG]A INTRODUTORIA

Em que se baseiarn os progr'atnas das disciplinas de Geo_
logla Introdutória no País? Qual o conteúdo efetivarnente ninÍs-
trado nos respectivos cursos?

Para Lobrot (1966, pp, 73-74) há que se distinguir aqu!
1o que e1e denomina instituição projetada e rnstituição vivida
e que só pode ser entendida dentro da dinâmica da própria insti
tuição, No que concerne à questão levantada, pode-se entender que
o conteúdo de fato veicularlo nos cursos não é aquele constante
dos progranas oficiais, não 6 aquele que .o professor estabel.ece
en seus progranas próprios e infornais, enfirn não é aquele que
enana de qualquer tipo cle legislação, nolna ou planejarnento. A
dinâmica prõpria da sala de au1a, subnetida ãs características
de personalidade de cada professor, ao conportanento individual
e coletivo dos estudantes, ã rnetodologia de ensino adotada, ao
tipo de Tecurso didático utilizado, aos imprevistos do ano leti
vo, etc., nodifican qualquer planej anento fornal e produzern ge_
ralnente resultados irnprevisíveis.

Por outro 1ado, á forçoso reconhecer, entre os Civer_
sos el.enentos que infruen no planejarnento e desenvolvinento dos
conteúdos prograrnáticos dos cursos, possivelrnente o de naior in
portâncla é o llvro-texto. Pode-se identificar sua influência
usual nos seguintes aspectos:

. constitui ponto de referência para a definição do progra_
rna das disciplìnas;

. serve de base para o desenvolvimento do conteúdo þrogranã_
tico durante a execução do curso, através de leituras obri_
gatõrias ou optativas por parte dos alunos, e constitui
fonte de referência preferenci al para planos de aulas ou
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para a elaboração de apostilhas, sendo que estas Ìaramente
nodlfican a proposta fundanental de conteúdo neLe contida;

. fornece orientação netodolõgica cle ensino, no caso daqueJ-as
obras que tarnbe-rn a incluen junto com o texto informativo.

Ern resurno, o livro-texto .representa o rnais significati_
vo Ìecurso didático, utilizado pelos docentes, condicionando rnui
tas das demais decìsões didáticas rel-ativas ao curso, inclusive
as de cunho netodológico. No que se refere à Geologia Introdutó_
ria, ern que o conteúdo é muito rnais de caráter geral do que espe
cífico, os mencionados papéis e realce atribuídos ao Llvro-texto
tenden a se acentuar, porque TaTamente textos especializados são
usados cono fontes de leitura ou inspiração para o conteúdo des-
sas dlscipLin"r.(1ó) Outro aspecto relativo ao livro-texto, que me

rece destaque, diz respeito ao fato de que as principais tendên-
cias do conheci¡nento en deterninada área estão nele refletidas,
assin como ã eficiente irradiador e divul-gador dessas tendências.

Em face das considerações feitas, parece indubitáve1 que
o livro-texto constitui-se nurn elemento valioso para estudos de
caráter teórlco, por parte daqueles que se proponhan questões vin
culadas ao conteúdo dos cursos correspondentes. Neste aspecto taÍr
bén 6 muito úti1., pela facilidade de acesso da parte de quen pre-
tenda investigá-lo, e pelo fato de apÌesentar o conhecimento nu-
ma forrna definÍda e organizada, apesar disto irnplicar en certa idea
lização da realidade da sala de aul-a, Atestam tais afirnações d!
versos estudos realizados em torno do conteúdo veiculado pel-o 1i
vro-texto, tanto en outras áreas do conhecirnento,(17) .oro tamr,ém

(16)S"g*do a pesquisa S,B.c./MEC (198t, p. 186), a grande naio-ria dos docentes dos Cursos de Geologia do país -não costunaser infLuenciada pelos resultados de suas pesquisas na fornu
Lação do conteúdo- das disciplinas que feciònam,

(17)t'lassif , L. A, L, - tg76 - O Conceito ¡ie ÇlQnçia Veiculado por
Materiais Dldáticos - Ur
dade Cató1ica de São paulô.

Pacheco, D, - 1979 - Análise dos Exercícios propostos nos Livros Di dát i- c os de
r

sldade Es tadual de Canpinas
Freitas, H, C. L, - 1979 - Alfabetização e Universo Cultural- Aná1ise de Carti thas U

er
sIõ'ãã-E s tãdual de Can¡ i nas

(continua)
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no â¡nbito da Geologia, onde 6 conhecido apenas u¡n trabalho de ca
ráter nais sisternático en nosso p"ír.(18) Todavia, este trabalho,
apesar de único e de sua conotação prelininar, serviu Fara con_
firrnar as consi <1erações anteTiores con vistas ao caso concÌe!o
da Geologia I n trodut órl a,

2.7

2. 0 CONTEúDC) E O ENFOQUL DAS OBRAS DIDÃTICAS

A Macro-estrutura do Texto

Toda obra didática conpreende, entre outras coisas, u¡na
dada coleção de assuntos ou temas, rnaÍor ou rnenor ênfase conferi
da a cada urn, e deterrninadas forna de organizá-los e naneira de
desenvolvê-l-os no texto propriamente dito. No contexto do presen
te estudo, entender-se-á corno conteúdo da obra os tenas tratados,
considerados qualitativa e quantitativanen'te, e, como enfoque des
te conteúdo, a condição relativa de maior,, igual ou rnenor inpor_
tância atribuída aos diversos temas.

Evidenternente, pode-se reconhecer u¡na infinidade de as_
suntos ou teîas tTatados ern cada obra, a näo ser que se estabele
ça critérios del.irnitadores dos rnesrnos, É ¡nuito usual que a, obrus
apresenten seu conteúdo for¡nal.rnente subdividido em vários níveis
de organi zação, que podern começar pelos grandes tenas unificado_
res (Partes ou Unidades de Conteúdo da obra) ' passar quase inev_i_
tavelnente pel-os capítu1os e, geralnente, chegar at6 aos tõpicos
internos dos cap ítulos ,

(contlnuaçao]
Schnetzler, R. P, - 1980 - O Tratamento do Conhecinento Ouí_

rni co em Livros ¡idáticos
iaãõ-

_-..,apreseffidual de CalnpinasHöfling, E. M. - 1991 - A Concepção de Cidadania Veiculada
en Livros Dldáticos d eråu;i dá
Canp inas ,

Fracalanza, H. - A Concepção de Biologia Veiculada'por Livrosqidãricos.de B
oe mest tado etn preparaçao.

(18)¡-"""1, I. A. do e Negrão, O, B. M. - 1981 - os Livros-Textoe a Sua Adequação ao Fnsino de Geologia I nEroãüt-liïã:iõTîvel S
o Enslno de Geologia no llrasil, Belo Horizonte, 19g1.
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Ao conjunto dos níveis explícitos de organização do tex
to, formalrnente estabelecidos através de títu10s, poder:-se-á c1e-

nominar cle flacïo-estïutura da obtu.(19) No níve1 d.a nacro-estïutu
ra, o conteúdo d.a obra poderá ser entendido co¡no a coleção de te
mas formalnrente explícitados nos t6picos de seus diferentes ní-
veis de organiz4ção e o enfoque cono sendo a inportância atribuí-
da aos tenas en decorrência das condições relativas en que os tó
picos aparecern.

A caracteri zaçá.o do conteúdo e enfoque da obra, con ba-
se sonente em temas tratados ao níve1 da. macro-estrutura, funtla-
nenta-se na i'déia r1e que o próprio autor, ao conferir a um certo
tema o "status" de título deste ou daquele níve1 de organi zação,
queria exatamente realçá-1o na nedida da inportância atribuída
ao próprio tópico no contexto geral da obra. Esta importância,
por sua vez, nede-se pelo níve1 da organizaçáo a que o tóp'ico se
refere, pelo núrnero relativo de tópicos daquele tema en relação
aos denais e pelas próprias Telações conceítuals entre os tenas.
Por exernplo, un tema correspondente a un c.apítulo teria maíoï j-n

portãncì,a, ou estarÍa sendo rnais enfatizado, que outro tema cor-
îespondente a um tópico interno a qualquer capítulo i un terna tra
tado nun úni co capÍtulo teria menor irnporrtâncj-a, ou estaria sen-
do rnenos enfatizado, que outra ttatado ern nais de urn capítu1o;
un tema engl.obado conceituaLnente en outro, teria menor inportân
cia que este.

Outro aspecto a considerar, e que corresponderia ao se-
gundo critário delimitador ternático, diz respeito ao fato que un
determinado tópico, de qualcluer níve1 de organização do texto, in
clui , por sua vez , uira variedade de te rT,,as , cuj as esp6cies e quan
tidade dependerão cl. a. conceituação que se adote para terna. Em ou-
tras palavras ) como identÌficar o tena do qual tTata o tópíco? Co

mo saber quando se está diante de tõpicos que tratan do nesmo te
ma ou de di ferentes tcmas? Portanto , para a identificação ¿os t"
mas tratados por qualquer obra não 6 suficiente a delimitação es
pacial dos nesnos fo¡necida pela macro-estrutura do texto; há ne
cessidade de se utilizar þaràmetros pré-fixados, consubstancj-a -
dos ern categorias e dirnensões de análise do conteúdo ! que norna-

t 19l ^' -- 'O desen vo I vì mento do
dentro da rne s ma linha
obra.

texto propriarnente
de denonì.nação,

di to co¡¡esponderi.a
à micro-eitr-;t;;; -ãå



lizem o reconhecimento dos temas
perrnitam a comparação de diversas
o.u quadro de aná1ise, utilizados
critos no item 3 deste Capítulo.

3I
de urna determinada obra e assim
obras. Os re feri dos parânetros,

no presente estudo, estão des_

2.2

Una vez adotada a macro-estrutuÌa e os respectivos tópi
cos de conteúdo formalmente apresentados na obra como un dos cri
tê'rios del"initadores temáticos, há ainda necessidade de definrr
o níve1 de organlzação da obra que será utilizada corno r:nidade
de análise do conteúdo d.a mesrna, ou seja, aparcela ao a"*aolif
encarada nun prirneiro monento cono un sisterna fechado, perrnita
reconhecer una certa coì.eção de tenas e as Telações ¡nantidas en-
tre os nesmos. Para o estabeleci¡nento da unidade de anãlrse, 1e-
vou-se ern consideração dois critários principais:

a) adoção da parcela do texto que fosse nele for¡nalrnente ex_
plicitada e rnais universalnente utilizað,a pelos autores;

b) adoção de parcela do texto que não fosse tão reduzida apon
to de dlficultar o reconhecimento das relaçôes 

"nrru ",,n"1mas e não fosse tão extensa a ponto de nascarar inúrneras
parcelas e respectivas relações de real inportância Þara a
compreensão do conteúdo e enfoque da obra,

Atendendo a ambos os critérios, adotou_se o capítu1o co
no unidade de análise. Tal decisão, porérn, traz una série cre i¡¡-
plicações, inclusive. pequenas adaptações nas definições anterio_
res. 0 prineiro aspecto a se ressaltar ó que o produto finaL da
análise de urn capítulo da obra consiste na coleção de tenas por
ele t'atados e formal-mente explicitados a níve1 de sua macro-es-
trutura (conteúdo do capítulo) e no conj unto das condições rela_
tlvas de importâncla atribuídas aos ternas, internanente ao capí-
tulo (enfoque do capítu1o) ,

A inportãncia de cada tema no âmbito do capítulo foi de
finida em termos rle três possibilidades: o tena ocupa condição
principal , condição secundária ou condição coordenada, Quando o
tena for tratado na naioria dos tópicos e/ou páginas do capítulo,
ocupará a condição princi.pal (p) e os denìaís temas ocuparão a con

Ítu 1o AnáLise Lil'rst-t"*to
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dição secundária (S), neste capítu1o, Quando diversos tenas divi
diren de forma mais ou menos idêntica o núnero de tópicos e/ou a

extensão en páginas no capítulo, entender-se-á que os mesnos ocu
pan a condição coordenada (C), situação esta que não anulará a
possibilidade de existj.r urn ou rnais temas, no mesno capítulo, ocu
pando a condicão secundária em relação a aquele5.(20)

Para cada capítu1o, a presença de um deterrninado tena,
independentemente do número de t6picos ou páginas em que 6 trata.
do será considerada unitari.arnente, no plano do conteúdo; todavia,
sua inportância relativa no contexto, do capítul-o, denunciada ern

parte pelo núrnero de tõpicos ou páginas em que aparece, será res
saltadâ no plano do enfoque através de uma das três clesignações
que the couber: condição principal , coordenada ou secundãria. Des

sa forna o enfoque do capítulo pode consubstanciar-se em três si
tuações básicas: algurn(s) tema(s) prevalece (rn) sobre outro(s); to
dos os temas coorclenados entre si; alguns tenas coordenados en-
tre si e prevalecenclo sobre outro(s) .

Ampliando-se a escala de aná1ise para o texto como un to
do, o conteúdo e enfoque da obra result4r.ão da somatória do con-
teúdo e enfoque dos seus diversos capítu1os. por exenplo, un te-
rna tratado ern seis capítulos da obra esta'rá sendo mais enfatiza-
do, no p1ano do conteúdo, do que outro ttatado ern quatro capítu-
1os: um tena tratado na condição prlncinal nuito mais frequente-
mente do que outro tena, estará sendo muito mais enfatizado que
este, no plano do enfoque. Esta dicotornia (conteúdo e enfoque),
poderã levar ã situação em que un tema poderá ser nuito enfatíza
do no plano do conteúdo, pol aparecer na rnaioria dos seus capít!
los, nas pouco enfatizado no pLano do enfoque, por ocupar a con-
dição secundãria na rnaioria ou totatidade dos capítu1os em que
aparece, Ern outras situações, poderá ocoÌTeT que un determinado
terna seja tratado num número pequeno de capítu1os, rnas apalecen-
do senpre na condição principal; tanbém poderá ocorrer que o te-
ma apareça em muitos capítu1os, assurnindo as condições princí-
pa1 , coordenada e secundária em número equívalente cle capítu1os.

(20) ^\-"/O nunero de pá¡inas e/ou tópi cos á un critério apenas parci-
aI para a caracteri zaçáo -da condição ocupada pelo tema'no capítu1o. ,como se verá-após a defínicão äo quädro ¿" *ãiiiã
de conteúdo, ainda neste capítu1o, as re1áções conceituaisentre os tenas constituern o outro critério utilizado.
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Estas e outÎas possibllidades não rnencionadas, vistas nuna pers-
pectiva conjunta, que inclui a cornbinação ou sonatória das situa
ções específicas dos diversos temas tratados pela obra, caracte-
rizatão o seu perfil de conteúdo e enfoque.

3. OBRAS DII]ÃTICAS E LINHAS DE CONTEÚDO

NA ÃREA DE GEOLOGIA INTRODUTÕF.IA

0s autores das obras didáticas na área de Geologia In-
trodutória usualnente se rnanifestam acerca do significado da Ci-
ência Geológica e de seus ranos principais, Para Foster (1973, p.
3):

"Geologia trata tanto dos processos que operatn na par-
te exterior quanto interlor da Terra, bem cono da história daTer
ra, incl^uindo a da vida, No senso nais ampl"o, Geologia inclui o

estudo dos continentes, oceanos, atnosfeTa e dos campos rnagnéti-
cos e de radiação terrestres".

Spencer (1965, p. 34) havia se posicionado de for¡na si-
nilar, ao afirnar: "No seu senso ampl-o, a Geologia 6 o estudo da
litosfera, hidrosfera e atrnosfera". Sem aludirern a qualquer sen-
so, Gorchkov e Yakushoya (1977, p. 5) afir¡nam: "A Geologia 6 a

ciência que trata da Terra, da sua constituição, estrutura e de-
senvolvirnento e dos pTocessos que nela ocoTrem, em suas esferas
gasosas, líquidas e rochosas". Outros autores, entre eles Mears
Jr, (1970J e Pearl (1975) definem Geologia na nesna 1inha, enbo-
ra en terîos ¡nals vagos no que se refere ãs esferas mate¡iais
abrangl das, e que poderi an ser assim exprcssos: "Geologia é o es
tudo da cornposlção, estTutura e histõria da Terra",

Pode ser depreendido das definições mencionadas que exis
te uTna vjsão senso estrito da Geologia, Isto se confirrna peLa pa
lavra do próprio Spencer (19ó5, p, S): "Geologia 6 o estudo da
Terra - das rochas e fósseis, das montanhas, oceanos e interior
do p1aneta", 0u, então, através da fornulação nais radical de
Strahler (l-976, p. 4): "Geologia á a ciência da Terra sõl-ida ou
litosfe¡a", Esta inesma posição é a c1e Navarra e Outros i1971).
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Navarra e Outros (1971, p. 3) , por sua vez, designam
tanbérn de forna diferente aquilo que outÏos autores denominarn de

Geologia senso amplo: "Nós chamamos o moderno estudo da Terra de

Geociências. Nos termos nais arnplos, Geociências inclui: Geolo-
gia, Ì.{ineralogia, Oceanografla, Paleontologia e Ciências do Espa

ço". Posições sçmelhantes são manifestadas por Rumney (1970) e

Strahle r (1971).

Portanto r para alguns autores, a questão do campo abran
gido pela Geologia se resoLve ao admiti-l4 con um sentido amplo

e un restrito ¡nas, para outtos, a solução reside na distinção en

tre Geociências e Geologia, correspondendo estas designações, res
pectivanente, aos dois sentidos nenclonaclos.

À nargern da divergência mencionada, Leet and Judson
(1965), Longwel1 and Flint (I974), Leínz e Amaral (1975), Sanders
e 0utr'os (f976), Plurnmer and I'fcCeary (1979) e Holmes (f979), re-
conhecem os aspectos físicos e histórlcos da Geotogia, que tam-
bém estavam explícitos ou inplícitos na maioria das definições
anteriores. Dividern a Geologia em dois grandes ramos, Geologia
Física e Geolog.ia I'l istórica, ou, então, en um núnero rnaior de ra
nos nas incluindo os dois mencionad.os.

Gorchkov e Yakushova (1977), Leinz e Amaral (1978) e

Popp (1979), por sua vez, incluem, entre os princípais ranos da

Geologia, a Geologia Geral e a Geologia Hj-stórica. Entretanto, di
vergem quanto ao signifì.cado de Geologia Geral , ernbo¡a atribuin-
do-1he definição aproxirnadamente sinilar a que é conferida à Geo

logia FÍsica pelos demais autores, Todavia, Foster (I973) e

CailIeux (1976) parecern atribuLr ao terno Geologia Ceral s j-gnifi
cado diferente, equivalente ao de Geologia no sentido de reunião
dos ranos fÍsicos e históricos.

Autoïes corno Tank (1973), Iragan (1974), Cailleux (f976),
Leinz e Amaral (.1978) introduzen o terno Geologia Anbiental, en-
bora tanb6m divcrgjndo quanto ao seu significado: para uns seria
um novo ramo teórico da Geologia ern que a ênfase se dá nas rela-
ções do Honem con os fenômenos. naturaís; para outros, seria um

rano que reuniria grande parte dos caracteres aplicados dessa ci_

ência, Já Strahler (1973), aparentemente nantendo a aludicla di-
vefgência quanto aos linites abrangidos pela Geologia, introduz
un teTno equivalente ao ant€rior: Geociências Anbiental.
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Geologia, GeologJ-a Gera1, Geologia Física, Geociências,
Geologia ou Geociências Anbiental são, pois, designações que se
referem, de urna forma ou de outra, ã Ciência Geolõgica, querendo
significar diferentes l-inites para seu canpo de estudo, ou apenas
parte dq seu carnpo de estudo, ou diferentes enfoques para unnes-
mo canpo abrang,ido, ou urn anpLo rano a.p l icado .da nesma. Estas nes
mas designações são ostentadas, de forrna excludente u¡nas em rela
ção ãs outras, nos tÍtulos ou sub-títulos gerais das obras de Geo
'1ogia Introdutória, preparadas pelos referidos autores. ou por ou
tros não nencíonados, Estudos especializados na área de Geologia
Introdut6ria, tals como os realizados pelo C.E,G.S. (Ver Capítu-
1o l) , esclarecen no sentido de que aos referidos termos associ-
am-se linhas de conteúdo prõprlas a cada un. A1ón disso, com ex
ceção de Geologia ftnbiental ou Geoci.ências Anblent.al, todos eles
se encont.Tam reproduzidos nas denonlnaçöes de disciplínas intro-
dutórias de Geologia dos diferentes Cursos universitários brasi-
leiros, voltados ou não para a fornação de geólogos.

Os fatos expostos levam a. três conclusões prelininares,
de fundarnental irnportância para a estruturação do presente estu-
do:

a)

b)

c)

os autores, ao explicitarem nos títulos de seus l-ivros-tex
to destinados à 6eología Introdut6ria este ou aquele termo
relativo ã Geol.ogía, não procederan de forna arbitrária,
rnas sirn tendo em mente un modelo de conteúdo corresponden-
te ao termo, reconhecido pelo nenos por parte da cornunida-
de.
os ternos em foco rep.resentan difeTentes !"inhas de conteú-
do en Geologia Introdutória, o que, en outras palavras, no
caso das obras didáticas, significa di ferentes padrões te-
náticos nos pl-anos de conteúdo e enfoque.
a nâo lncLusão de qualquer dos terrnos em foco nos títulos
e/ou sub-tftulos ¡¡erais das obras expl,icitamente destina -
das à Geol.ogia Introdut6ri-a, confere ãs mesrnas un título
"indeterminado" que, por:én, não constitui rnotivo para ex-
cLuÍ-1as do estudo nen para incluí-1as previamente na linha
de conteúdo eventualmente aludida en clualquer parte da obra.

E¡ decorrência, dividiu-se previamente a amostra estuda
seis sub-conjuntos (Geologia, Geologia Gera1, Geologia Fí-da em
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sica, Geociências, Geoarnbiental e Indeterninado) , correspondendo
os clnco primeiros ãs linhas de conteúdo nerhor e mais frequente
nente reconhecidas na área de Geologia Introdutória(21)

4. A CIENCTA GEOLóßrCA E O QUADRO DE ANÃLISE ADOTADO

Algunas considerações feitas antetiornente neste capítu
1o deixaram clara a necessidade de parârnetros que pernitarn o re-
conhecinento padronizado dos dife¡entes tenas tratados pelas obras
de Geologia lntrodutõria, una anárise prerininar dos livros-tex-
to incluÍdos na anostTa confirrnou a idéia de que, en virtude de
serem obras destinadas a introduzir a Geologia enquanto ciência,
teriam, entre suas caracterÍsticas principa.is, em rnaior ou menor
grau, grande abrangência en relação ao conhecinento geológico Em

vista disso, tratassem da Geologla senso estÌito ou senso lato
(Geociências), tais obras se colocarian entre os melhores teste-
nunhos para un íníciante que pretendesse saber acerca das ciênci
as geolõgicas no rnomento atual .

A grande maioria das obras nostrou que não se linita a
veicular simple5rnente o produto da atividade científica, ou sej4
o conhecirnento geológico puro, mas, atîavés de capítulos introdu
tórios, de tópicos dj,stribuídos ern diversos capítulos, ou de ca-
pítulos finais, fornecern tanb6m infornações acerca dos procedi -
nentos segundo os quais esses conhecirnentos são obtidos, das apli_
cações práticas mais.usuais-dos mesrrros e da própria evolução do
conhecirnento geológico através do tempo.

A variedade de formas e grau de abrangência com que a
inagen de Geologia enquanto ciência era projetada pelas obras
configurou-se cono uma das expressões rnais. coerentes com os obje
tivos e dlretrizes estabelecidas para o estudo, na medlda en que
o Jneslno partla da preocupação com a questão progranática dos cu¡
sos de Geologia Introdut6ria e se propunha a investigar as linhas
de conteúdo nesta área, estabelecendo suas senelhanças e diferen

( 21)ltl"io t", esclarecinentos
presente estudo.

estão incluídos no Capítulo III clo
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ças e os respectivos padrões específicos de conteúdo e enfoque.
Definiu-se assim o crltério básico païa o estabelecimento doqua-
dro referencial- de aná1ise dos livros-texto.

A preocupação seguinte foi fornalizar o quadro de anál i
se ern noldes que garantissem a uniformidade das observações e
perrnitissem captar a anpla gama de fornas segundo as qr.rais as
obras tratavam a ciência geológica. Especificarnente no plano do
conteúdo veiculado pelos livros-texto, decidiu-se pela utlliza -
ção de quatTo grandes categorias de anãlise t que em conjunto reu
nian os elementos fundanentais da Geologia enquanto ciêncla: ob-
jeto de estudo, metodologia da investigação, aplicação prática e

história da Geologia. Estas categorias, para maíor precisão das
observações, foran subdividlclas en sub-categorias e, finalmente,
ern dínensões de anál-ise, conforme se.rã detalhado a seguir.

4,I Objeto de Estudo da Geologia

A apreciação prelininar dos ternas tratados nos vários
níveis de organização dos textos considerados demonstrou que eles
tanto abrangiam o dornÍnio dos mateTiais, restruturas e processos
geol6gicos vistos nuna perspectiva generallzadora de tenpo e es-
paço - o aspecto físiðo da Geologia - qua¡to o donínio desses
fenônenos vlstos sob a perspectiva de singularidade ou de evolu-
ção espaço-tenporal - g__€pe ct o histõrico da .

Notou-se significativa preferência pa.ra o real-ce explí-
cito ou lrnplícito, nos títulos de capítu1os e tópicos, das chana
das esferas materiaib que, no seu conjunto, abrangern sob certo
ângulo todo o aspecto físico. 0 constatado realce nos títulos re
fere-se ã crosta teTrestre nas suas diversas partes (extetna e in
terna; continental, naÌgetn continental e oceânica), ã hidrosfera
nas suas díversas partes (continental , oce.ânica e atrnosférica), ã

atnosf:erg, biosfera, interior da Terra, Terra come un todo e es-
paço extra-terrestre (sisterna solar e sistena ga1áxico), No caso
da crosta, porénrr, nuitas vezes fenórnenos que podern ocorrer en vá
rias de suas partes, tais como vulcanisno, terremoto, erosão, de
posição de sedirnentos, fornação de sedinentos, etc., são apresen
tados sen a expllcitação de qualquer esfera naterial, sejanotex
to, seja em ilustrações pertinentes. Nestes casos, considerou-se
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a necessldade de enquadrá-los nu¡na esfera iry._: rqfil:¡ggg, o nes-
mo acontecendo corn algumas situaçôes relativas à hidrosfera.

Em resumo, o Aspecto Físico representa urna sub-categoria
da categoria Objeto da Geologla, que será entendida, para efeito
do presente estudo, cono equivalente aEsferas Materiais (22), Ert^,
por sua vez, subdivide-se en outras sub-categorias de lnenoï esca
1a (Crosta, Interior da Terra, Hidrosfera, etc.), algumas das
quais serão sub-divldidas en novas sub-categorias (crosta exter-
'na, crosta inteTna, etc,), e assim por diante, at6 a últina esca
l-a de divisão das sub-categorias, representada pelas charnadas di
nensões de análise. No ârnbito do pxesente estudo, as dimensões cle

análise significam os teîas tratados nas obras quando apresenta-
do.s ao nfvel. da macro-estrutura do texto.

No que se refere a Aspecto Físico, chegou-se ao seguin-
te quadro parcial de anãl-ise, corn suas sub-categorias e dimen-
sões, incLusíve sub-categorias que representam tanbén dimensões
(Atrnosfera, Biosfera, etc,), em virtude de não terem sofrido tan
tas sub-divisões quanto as denais:

A5-PECTo I ES¡-ERAS
¡ 1SICo | ÞjATERtArS

CROSTA

EXTERNA

oòNTTNFTNTAI.

MARGEM CONTINENTÁl,

OCEiqNICA

INDI SCRII.ÍINÁDA

INTER-IIA

CONTlNENTAL
}1ARGEI'Í CONTINENTAL

OCEÂNICA

I}t'DI SCRIMINA.DA

INDI SCRTM

INTERIO DA TERRA

HIDROS
FERA-

CONTTNENTAI,
OCEANICA

ATMOSFERI CA

INDISCRIMlNADA

ATÀfOSFERÁ

BIOSFERA
TERR.A COMO UM TODO
ESPAçO

IXTR¡,-TER-
PFqTPE

SISTEI'{A SOI-AR

SISTEMA GALÁXICO

(22\ .'--'A caracteri zaçao de um
da es fera rnaterial foi
respectivo processo,

fen ôrne no como
feita corn base

pertencendo a de te rnina
no local de ori gen dõ
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No que se refere ao Aspect-o Hist.órico, as obras consìde

radas costunan ¡ealçar, nos seus tÍtulos internos re ferentes aos
diversos níveis de organizaçáo do texto, quatro for¡nas bãsicas
de abordagen dos fenônenos nuna perspectiva histórica. A primel-
ra del.as, sern qualqr¡er ordem hlerãrqui ca, 6 representada pelo
destaque ãs e_r {-_e.¡-g¡ legp*ola.i: (Eras, Períodos e Épocas Geológr -

cas), que servem de É)lenentos j ntegradores para a apresentação
do conjunto de fatos hlstóricos a el.as pert j.nentes. A segunda 6
replesentada pelo tratamento indj,vj riual dos eventos geol69rcos
(por exenplo, glaclação), cuja e v_c-, ]gEã,o_ no ternpo é o objeto de

maior destaque, A terceira del.as é representada pelas regiões
geográfic-as (por exernplo. Regì.ão "Anr1i.na) , cuja 9_yelqjee geo1,õgi -

ca no te¡npo é o ob¡eio de rnaior tlcstaque. E a quaïta é represen-.
tada pel.o d.estaque ã te-ndência e_yg,Lg !_lIg dos fenôrnenos no tenpo
geol6gi co . ou se.j a. 6 realçado o c.arâter genérico de urn dado nro-
cesso histórico, seja este carát-er ç Íçj.ig? (por exemplo, ci.cto pe

trogenético) , seja f_rleIgrÊiye] (por exemplo, <1erl.va continen -

tal ) . EÌn todos os quatro casos descrj tos, exceto o <-1e evolução rle

regiões, a h t_:l !::_" .ggg.]'.íË 13 apr"espntada poderá se referr.r tan-
to a fatos e fenôrnenos ffslcos quântìo þ_lSlrgUor.

Em resuno, o Aspecto Histór'i.co constitui outra sub-cate
gorlâ do Objeto da Geologia, que se suhdivide em novas sub-cate-
gorias (Esferas 'lenporai.s, Evotução drr Hventos, etc.) , atd o ní-
ve1 das dinensões de aná1ise (Ht.stória Físi.ca, Histórìa Bioìógr-
ca). 0 quadro parcial de aná1ise correspondente é o segujnte.

- ÎSïERAí
,, ,. TEMPORAIE-

EvoLUçÃo DE
EVENTOS

ASPEÇTO
HlSTõRICO --Erg-rçAq--

TENDENCIAS
EVOLUTIVAS

ICA

BIOLõGI CA

0s tenas tratados pelos livros-texto, tanto no Aspecto
Hist6rico quanto no Físico, referen-se, inclusive nos seus tftu-
los, a transforrnações expressas pelos correspondentes processos

HISTõRIA BIOLÕGICA

HISTõRIA FfSTCA
q! q rqE!4,_Bl_q!oql-çA

I.RREIIER
S fvEIS
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(por exemp1.o, "Ação Geológica das .4guas"), ou pelos produtos
(por exemplo, "Sedinentos n.o Mar"), ou por arnbos (por exenplo,
"Jntenperisno e Solos"). Quando o títu1o não explicita nem o pro
cesso e nern o produto (por exernpLo, "período Cenozóico,'), suben-
tende, ou rnesno explicita em títu1os ínternos, processos e/ou
pr.odutos correspondentes. Desta consíderação resulta a terceíra,
e ú1tina, grande sub-categoria do Objeto da Geol.ogia, Transforna
ções nas Esferas lrfateriais, que se subdivide nas dinensões pro-
cesso e Ptoduto.

As três grandes sub-categorias nenclonadas não podern ser
encaradas de for¡na estanque. Urn tópico de qualquer nível tTata
geralrnente de algum tena relativo a Aspecto Físico, tema este
que, na realidade, repTesenta un processo, ou um produto, ou an-
bos, relativos ã transformações nesta ou naquela esfera rnaterial.
Estas transfonnações, por sua vez, ou são tratadas ern contexto
fundarnental.rnente físico, ou em contexto hist6rico, sendo que es-
te últino abrange o primeiro, na nedida em que qualquer fato ou
fenôneno histórico ocorre em uma das esfêras nateriais. O quadro
de análise relativo ã categoria Objeto. da, Geologia fica, portan-
to, assirn estabelecido, com todas suas sub-categorias e dinen-
sões consideradas:



4t

EXTERNA

CROSTA
iIqlr9{iIl!'4!4 _ _._

1ND] SCRI M]. N¡,.DA

0
B

J
E

T

0

lc0r,iTlNENTAL
I u.tncn.t conr i l;r.llr¡i

I ¡i ft. i{ìiÁ, l-.-, -.---
OCEANI CA
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4.2 Metodologia da Invesrigação Geol6gica

A observação preliminar das obras mostrou que os proce_
dinentos de obtenção do conhecinento geológico, por elas apresen
tados ao nfvel da nacro-estrutura do texto_, abrangein praticarnen_
te todo o espectro dos rnétodos e técnicas de pesquisa geológica,
tanto de caráter físico quanto histórico. Entretanto, não se sub
dividiu exaustivamente esta categoria, derimitando-se apenas ",grandes l.lnhas metodológicas (Métodos Físicos, Históricos e Físi
co-Históricos) e destacando-se algunas de suas sub-dir¡isões prin
cipais. A estruturação do quadro de aná1ise correspondente não
emergiu direta¡nente dos tít'10s dos tópicos, mas da interpïetação
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dos rnesrnos, conforne a linha de raciocínio a seguir exposta.

Os Métodos Físicos, voltados pal^a a investigação dos fenô
nenos nu¡na perspectiva essencialmente atenporal, envolvern procedi
nentos de natureza e substrato teórico diversos (Geofísico, Geo-
quínico, Petrográfico, erc.). Os Métodos Hist6ricos, voltados para
a investigação do passado geológico, envolvern todos aque1es pro-
cedinentos e raciocínios situados no âmbito da reconstituição re
lativa do ternpo geológico (princípios do unifornitarlsmo, super-
posição, correlação; nótodos paleontológicos, etc,). Os Métodos
Físico-Históricos envolvern procedimentos baseados ern princípios
físicos, nas raciocfnios voltados para a elucidação de fatos e

fenômenos históricos (métodos radíoativos, paleonagn6ticos, etc.).
No caso específico de Mátodos Físicos, em face da nultiplicidade
de procedirnentos existentes, conside.rou-se a necessidade de sub-
dividí-1o, porérn destacando apenas os principais; todos aqueles
¡nais rararnente nencionados nas obras estudadas fora¡n abrigados
sob a dimensão Outros.

Tanbén neste caso as dirnensões não poden ser vistas cle

forna estanque, pois toda vez que a netodologia é apresentada num
contexto prático pode enfocar um fenômeno histõrico, un fenômeno
físico ou una aplicação da geologj-a e, pdr conseguinte, conviver
con as suas respectivas dinensões.

O quadro de aná1ise relativo â categoria Metodologia da
Investigação Geológica, ficou assim estabelecido, con suas sub-
-categorias e dirnensões:
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4.3 Aplicação da Geologia

O exame preliminar das obras amostradas ta¡nbén ¡evelou
a presença freqtlente de tópicos de diferentes níveis da organíza
ção do texto que tÎatan de tenas relativos ãs aplicações da Geo-
1ogia. Tanbérn neste caso os títu1os adotan forrnulações tais que
não permitiran a estruturação do quadro de anátise diretamente a
partir deles. Foi necessãrio interpretá-1os segundo u¡na 6tica ex
traída principalmente dos autores de obras fi1íadas à tinha de
conteúdo Geoambiental,

Foi possíve1 abrigar as aplicações práticas da Geologia
en quatro sub*categorias: Geolog1a Anbiental, Geologia Econômica,
Geotecnla e GeoJ.ogia Militar. No prineiro caso, sltuarn-se todos
os tenas vinculados ã questão anbien.tal- visualizada sob seus di-
versos. ângulos: os efeltos da ação dos fenômenos geológicos re-
pentinos sobre o Homern (vul-canismo, terrenotos, enchentes, etc,);
os efeltos da açáo prejudicial do Hornern sobre a natureza (polui-
ção, deslizanento de terrenos, etc,); os diversos aspectos geoló
gicos vinculados ã ocupação do espaço urbano (terrenos féTteis i

abastecirnento de água; etc.); aplicações de conhecimento geológi
co no âmbito da medicina (elenentos traçqs e sua ação sobre a saú
de, etc.), No segundo caso, situarn-se todos os temas relativos a

conhecirnentos de ordem prática que tratam da pesquisa, prospec -
ção e lavra dos recursos rninerais, bern como âs questões telati -
vas a sua conservação e reciclagem. No terceiro caso, situam-se
todos os tenas vinculados å Geologla aplicada â Engenharia (cons
trução de estradas e barragens, contenção de encostas, etc.). Fi
nalmente, no ú1tlmo caso, reúnem-se os tenas relativos à aplica-
ção da Geologia ãs operações rnllitares,

As dimensões da Aplicação da Geologìa, senpre que trata
das n u¡n contexto prãtico, envolvem dimensóes do Aspecto Físico
ou são envolvidas por dirnensões metodológicas. o quadro de anãli
se relativo ã Aplicação da Geologla, con suas sub-categorias edi
rnensões, ficou assim fornalnente organizado:
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4.4 História da Geologia

A análise preLirninar das obras também revelou a evolu-
ção hist6rica da ciência geológica coÍro un dos ternas por elas
abordadas ao nível da nacro-estrutura do texto. Todavia, ern vir-
tude da pouca freqtlência com que tais tópicos apaîentemente são
apresentados, não se subdividiu a categoria e, portanto, não se

distlngulu as dlferentes formas segundo e.1- a poderia ser tratada,

4,5 Outras Dirnens ões

A observação prellrni.nar da arnostra permitiu constatar
que as obras, en diferentes graus, tratarn de temas não inseridos
ern quaisquer das dimensões de aná1ise adotadas, por se situarem
fora do ânbito da Geologia, senso estrito ou anplo. (por exenplo,
estrutura atômica, 1èis te'rnodinânicas, astrofísica, etc,). To-
dos estes tenas, para efeito do presente estudo, foram reunidos
sob a "categoria" Outras Dinensões, Ta1 "categoria" serve, in-
clusive, para indicar o quanto a obra, ou o respectivo. sub-con -
jrinto, rnantern-se dentro ou afasta-se do donlnío da Geologia en-
quanto ciência.

Reunindo-se todas as categorias nencionadas, suas sub-
categorias e dimensöes, chega-se ao quadro co'npleto de anáLise de

obras de Geologia Inttodutória, utilizado no presente estudo:
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En síntese, no pr'esente estudo procurou-se traduzir o

conteúdo da obra pal^a a linguagen das dinensões de aná1ise utili
zadas. U¡na deterrninada obra terá seu conteúdo, ou coleção de te-
nas tratados ao nÍve1 da nacro-estrutura do texto, descrito em

função das dlnensões nela reconhecidas, Em decorrência disso e da
utilização do capítu1o como unidade de aná1ise, quanto naioronú
mero de capítulos em que uma dinensão de anál ise aparecer, rnaior
será sua ênfase no plano do conteúdo da obra; quanto rnaior o nú-
.nero de capÍtu1os em que a nesrna aparecer na condição principal
e/ou coordenada, rnaior serã sua ênfase no plano do enfoque da
obra. Como as dinensões pertencen a sub-categorias, e estas a ca
tegorlas, a ênfase em deterniladas dirnensões tende a repercutir
na escala das respectivas sub-categorias e categoria, possibilí-
tando t a¡nb6rn a descrição do conteúdo e do enfoque da obra na lin
gu agern destas duas últtnas.

PADRÃO DE CONTEÛDO E ENF.OQUE

Pelo que se pode depreender do iten anterior, o perfil
de conteúdo e enfoque de uma obra é îepresentado pela sonatória
das situações individuais relativas a cada dimensão considerada.
Estas situações, no caso isolado de una obra, poden seT expres -
sas em número de capítulos em que a dinensão aparece, tanto na
forrna indiscrininada corno segundo cada condição, Entretanto, a va
rlação no núrnero de capítulos das diversas obras i.npossibilita a

conparação direta dos perfis das obras expressos em núneros abso
lutos, exiglndo a conversão dos mesrnos para percentuâis, Dessa
forma, fica fácil perceber, por exernplo, quc uma obra corn dez ca
pítu1os que apresenta a dimensão Crosta Externa Continental em

tres deles (30%) enfatiza mais esta dimensão no plano do conteú-
do que outra obra de vinte capítulos que a a.presenta en quatro
deles (20%).

Na nedlda em que se admíte previamente a não arbit¡arie
dade dos títulos gerais das obras, 6 possíve1 estabelecer o per-
fi1 nédio ou padrão de conteúdo e enfoque para cada sub-conjunto,
calculando-se as nédias dos percentuais de capítu1os ern que cada
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clirnensão (e sub-categorias e categorias). aparcce nas diversas
obras do sub-conjunto.

o perfil- m6dio de conteúdo e enfoque de un sub-conjunto
não corresponde ao seu padrão especffico, pois tarnbóm pode con-
ter traços comuns a outros sub-conjuntos. O padrão específico de
conteúdo e enfoque pode ser obticlo atravás d.a comparação do per
fil m6dío clos diversos sub-conjuntos, selecionando-se as caracte
rísticas efetlvamente peculiares a cada un. A seleção destas ca-'racterísticas é feita pelo confronto dos percentuais m$dios de ca
pítulos, referentes ã presença cle cacla dirnensão nas diversas
obras, destacando-se aqueles valores que mais se distanciam da
tendêncla geraL apresentada pela maiorla dos sub-conjuntos em re
1ação ã caracterlstica em foco. O padrão específico de conteúdo
e enfoque do sub-conjunto represenl-a o padrão temãtico especíti-
co da linha de conteúdo em Ceologia Introdutória a ele correspon
dente.

6. ALGUNS LIMITES DO ESTUDO

Em face do quadro te6rico e das
Lineados, 6 possíve1 depreender aspectos
investigada e aos procedinentos adotados
dos no estudo. Passa-se a enumeïar alguns
ta:

bases metodol6gicas de-
periféricos ã questão
que não estão abrangi
de1es, de forma sucin-

a) o autor da obra, com sua visão de ciência, de Geologiaede
Educação, com as influências que sofreu de 6poca e lugar,
no desenvolvimento do seu trabalho, não pertence ao contex
to do estudo. Sua obra e o conteúdo que veicula interessam
como produto acabado, independentemeTrte das condições que
ceTcaram a produção da mesma.

b) a evolução histõrica da Geologla como ciência não faz par-
te do contexto problemático, o que exclue a priori qualquer
preocupação con eventual quadro evol-utivo das concepções
de Geologla expresso pelas obras. As obras são entendidas,
todas, cono manifestações atuais do conhecimento e pensa
mento geol"ógicos, independentemente de suas raízes e víncu
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c)
los epistenológicos.
os textos são analisados ao níve1 da nacÌo-cstÌutura; mes-
mo neste níveI não serão abrangidas as relações entre os
capftulos, expressas por seus temas unificadores e por sua
distribuição horizontal e verticaÌ no contexto da organiza
ção do conteúdo. A circunscrição da análise ao nível da rna

cro-estrutura exclui tanbén autonaticanente os desenvolvi]
mentos dos textos, con suas linguagens próprias (ana1Ítlca
ou descritiva, dedutiva ou indutiva, teórica ou experimen-
ta1 , etc.), con os papéis desernpenhados pelas ilustrações
na veiculação do conteúdo, com todos aqueles temas trata -
dos de naneira breve, etc. O capítulo será conside¡ado co-
no unidade de anáIise, nurna perspectíva que não inclui as
manifestações próprias da micro-estrutura do conteúdo. nem
suas relações estruturais con o contexto organizacional
mais amplo do conteúdo da obra.
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C A P f T IJ L O III

POPULAçÃo, AMOSTRA E PROCEDIMENTO ADOTADOS

Neste capítulo serão descritos em detalhe os procedirnen
tos de delirnitação cla população, da arnostragen das obras pesqui_
sadas, bern como alguns outTos procedirnentos relativos a outtas
etapas do estudo que, por razões diversas, não foran incluídos
nos capítulos correspondente s.

1. PoPULAçÃO

0 conjunto de livros-texto selecionados para anã1ise de
ve conpatibilizar-se corn urn dos objetivos centrais do estudo, que
é "investigar obras didáticas destinadas tã área de Geologia In-
trodutória, descrevendo-as e cornparando-as em ternos de conteúdo
e enfoque, corn vistas à aplícação das nesnas na realidade educa-
cional brasilelra". Com a atenção voltada para os elenentos fun_
danentais desta dlretriz, f orarn estaberecidos os três critérlos
de delinitação da população de livros a ser investigada, expos _

tos a segulr,

") _ este c¡it6rio se
auto-explica, na nedída em que todo o estudo gira em torno da
questão da Geologla Introdutória. Menos evj-dente á o conjunto
de Lndlcadores que perrnitern identificar a destinação da obra
ã Geologia Introdut6Tia. prineiranente, procurou-se nos títu-
los e sub-tltulos gerais dos livros, ternos que indicassen re
1ação corn as linhas de conteúdo previ arnen te adrnitidas, outrã
indicador seguro são as menções à destinação usualmente conti
das no prefácio ou na apresentação da obra. O reconhecirnento
de uso da obra em cursos de Geologia Introdutória, independen
ternente dos indicadores anteriores, t arnbérn foi considerada for
na segura de identificação, Finalmente, quando não foi possí_
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vel adotat' qualquer dos indicadores apontados, utilizou-se o
índice da obra, assurìindo o pressuposto cle que os cut.sos de
Geologia Introtlutórla tenden a tratar o conteúdo geológico ou
das Geociências da forrna rnais abrangente e não especializada.
Ano de edição da obra - ern vista de o estudo não abranger a

dimensão histórica da questão e estar voltado pat'a a prob lená
tica atual da Geologìa Introdutória, procurou-se delinitar un
período de edição que reunisse as obras corn ¡naio¡ probabilida
de de influenciar os cursos, Considerou-se satisfatório o pe-
ríodo aproxinado de d.ez anos, ou seja, obras editadas ou ree-
ditadas a partir do ano de 1970, Adrnitiu-se que as obras nais
antigas ra?anente são consultadas pelos estudantes e pelos pró
prios professores e que as eventuais influências que ainda e-
xercefl ocorrem principal,rnente de forna indireta, incorporadas
nas obras de produção nais recente; em casos excepcionais,
tais obras continuararn a ser reeditadas na ú1tina d6cada, mas,
neste caso, foram autornaticanente incluídas na populacão.

Procedência e idiona de i¡npressão da ob.j.a - neste caso, levou
se en consideração o fato de que a pesquisa visa a realidade
de enslno da Geologia Introdutória no Brasil, As obras escri-
tas eî 1íngua portuguesa, ou as traduz[das para o nosso idio-
ma, apresentam naior probabilidade de uso por Þarte do estu -
dante; entretanto, adnitiu-se conconitantenente que o profes-
sor tenha acesso ao conjunto das obras disponíveis no paÍs, de
le podendo fazer uso no pLanej anento dos seus cursos, e napre
paração de suas aulas e eventuais textos prõprios, Consideran
do este ú1tino aspecto, incluiu-se todas as obras, sem distin
ção de país de orlgern, porém con única restrição: estarern im-
pressas en idioma de uso nais corrente no Brasil (alén do por
tuguês, o castelhano, ingLês, francês e italiano).

2 . DES CRI Ç,40 DA AI{OSTRA

0s crítérios e os procedimentos descritos representam
apenas o prlmeiro passo na seleçãç das obras para estudo: a deli
nitação da população. En virtude da inviabilidade prática de ret¡
nião e estudo de todas as obras de Geologia Introdutória existen
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tes no Brasll que atendessern aos critérios adotados, acrescentou
se ã llsta dois critérios de anostragem:

a) obras disponíveis durante 1980 e 1e semestre de 19gl na Bi
bLioteca do Instituto de Geociências da Universidad.e de São
Paulo;

b) obras disponÍveis durante 1980 e Le senestre de 1981 nas
livrarias especiali zadas da cidade de São Pau1o, inclusive
as que fosse possíve1 adquirir atravds de catálogos forne-
cidos por estas Livrarias.(23)

Ern virtude de a Bibl-ioteca do 1.G,/USP ser consensual -
mente reconheclda cono a nais cornpleta do pafs na área de Geoci-
ências na atualidade e a praça da cidade de São paulo situar-se
inegavelrnente entre as que dispõem de melhores llvrarias especia
Iizadas, acredlta-se que a anostra selecionada seja bastante re-
presentativa, se não estatisticamente, pe1.o menos no que se refe
re aos objetívos do estudo.

0 Quadro 3 apresenta todos os quarenta livros-texto ln-
cluídos na anostra, descrevendo-os conforme as principais carac-
terísticas denonstrativas de sua consonância com os critéri.os u-
tiLi zados na amostragsn.A seqtlência de apresentação das obras obe

deceu à seguinte orlentação:

a)

b)

foram agrupadas segundo sua classificação
das cinco linhas de conte{ido inicialnente
¡nais o grupo de obras "indetetminadas". .

dentro de cada grupo, utilizou-se a orden
tores.

original en una
re conhe ci das ,

alfabética de au

As diversas caracterÍstlcas das obras, .rnencionadas

Quadro 3, nerecem ser lndividualmente conentadas.
no

(23) Fotut consuLtadas as seguintes. livrarias e editoras na cida-
de de São Paulo: Llvraria e Editora da USP, Mestre Jou, Bra-siliense, KosÌnos, Canuto, Triângulo, Tecno-Científica,,McGrah'l
Hil.l do Brasil, Teixeira, Cultura, Importec, Ler, Nobel e piõ
ne i ra,
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¿.L Identlfic ão da Obra

A identiflcação será feita atrave-s da numeração ordinal
atribuída ã obra, do seu título geral e do sobrenone do autor ci
tado ern primelro lugar.

Nurneração - A cada l-ivro-texto foi conferido urn núrnero, de 1

40, (correspondente â orden em que 6 apresentada no Quadro),
jo uso facilitará as futuras descrições e discussões aceTca
cada obra.

. Títu1o Geral - É apresentado o títu1o cornpleto de cada livro-
texto. Principal-nente através do títu1o e/ou sub-títu1o, a obra
foi enquadrada ern urn dos sub-conjuntos relativos às diversas
linhas de conteúdo.

. Autor "PrincipaL" - É utí Iízado apenas o ú1tiL.'ro sobrenoine do
autor. 0 terno "prlncipal" deve ser entendido como o prineiro
autor listado na obra, quando existir rnais que un, Este proce-
dimento foi adotado sempre que a obra ap,resentava três ou rnais
autores .

En relação a esta característi cat das obras, cunpre des-
t acar o se guinte :

a) setenta por cento dos autores conpareceÍì na anostTa coÍn uma

úni ca obra.

b) nos casos Testantes, en que ocorre repetição de autores, a in
clusão na amostra foi feita porque efetivamente se tratavam
de obras di ferentès e não simples revisão de obra anterior,
ou tÎadução da nesma obra ern idiomas diferentes, ou edição ori
ginal e edição traðuzlda.

11 CaracterÍsticas da Edi ao

São dive¡sos os aspectos relativos à edição da obra que
poderão indiretamente intel'essar ao estudo:

a

cu
de

Ano da Edição AnaLisada Um dos crit6rios de anostrasem ó o
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ano de edição ou reedicão\'*r da obra. Segundo esta caracterís
tica, a distribulção da amostla resultou a seguinte:

ANO

r970

tsir
t97Z
1973
1q7¿

19 75

1976

1977

1978

19 79

Nç DE OBRAS
I N CLUfDAS

4

4

2

6

2

7

3

4

5

3

En outras pala.vras , 45eq da amostrâ foi editada na pri-
neira ¡tetade da c1écada de 70 e o Testante na segunda netade. Além
disso, cerca de 58% das obras encontTavan-se em 19 edição.

-â -.. -, A¡o da 1: Ediçáo ou Copyright - Esta inforrnação õ útil tanto
para os 42"., de casos de reedições, quan\to para as obras tradu-
ztdas, no sentido cle identificar a 6poca en que foran original.
mente elaboradas. Neste aspecto, destaca-se o se¡luinte: exceto
as situações enì que não foi possível identificar o ano da 1ê
edição (quatro casos), a rnaioria absoluta (nove casos) teve sua
.a1: edição na década de 60, seguindo-se a própria década de 70
(cinco casos), as dócadas de 50 e 40 ( ur:r caso cada) e, final-
nente, um caso do início do s6cu1o,

. Ano da Edição Reformula da - Esta infornação reveste-se de espe
cial irnportância porque enfraquece o significado da reedição,
senpre que ã mesna corresponder uma refo¡nulação da obra. Isto
quer dizer que se estã tratando de uma obra gerada há rnuitos
anos atrás, mas que provavelmente encontra-se atualizada, ain-
da que parcialmente, não sendo, portanto, testemunho perfeito
da sua 6poca original. Nesta situação identíficou-se catorze

r 7 A\\"'/ResoLveu-se pe 1a
pecto cons ti tuir
a se r uti li zadas .

inclusão de reedições
forte evidênci a dè que

ern virtude deste as-
tais obras conti-nuam
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casos, a16n de três casos onde não foi possÍvel obter info¡rna_
ções a respelto. E lmportante ressal-tar que, tratando-se de mes
rna obra, ainda que tenha scorrido reforrnulação, optou-se s,em _

pre pela ú1tima edlção disponíve1, adnitindo-se que, nestes ca
sos, as edições anteriores ficararn superadas.

. País Onde Foi,Elaborada a Obra - Esta informação poderá ser
úti1 na discussão dos resultados do estudo, alén de fundarnen
tal no caso das obras traduzidas. A respeito desse aspecto, a
anostra abrange sels países, assim distribuídos: Estados Uni_
dos com vinte e nove obras, Brasll com quatro obras, França, Es
panha e Inglaterra con duas obras cada e União Soviética com
u¡na obra .

. rdiona da Tradução Analisada: Quatro obras forarn analisadas ern
sua edição tracluzida: três ern castêlhano e utna en português. E
impoitante destacar que, ao se dispor sI¡nultanearnente da edi-
ção traduzida e da original , optou-se por esta últina.

Caben ainda algurnas observações qcerca das característi
cas cornentadas:

a) a utilização do ponto de interrogaçäo rro Quadro significa que
não foi possíve1 obter infornações a respelto.

b) no caso da obra núnèro 33, a dup1a data refere-se aos dois vo
lumes corn que foi editada a tradução brasileira,

c) no caso das obras números 2 e 19, a tradução foi feita a par-
tir da 24 edíção da obra original; no caso da obra núnero j3,
a tradução foi feita a partir da 1? edição; e no caso da obra
número 10, nada é infornado a respelto, tendo sido feita atra
dução no próprio pafs onde fol elaborada.

d) a obra núnero 3ó, apesar de haver sido inspirada na obra núne
ro 33, apresenta um corpo de autores diverso e define-se corno
t? edição.

2.3 Tamanho da 0b ra

Ernbora a extensão da obra não se constitua en crit6rio
de anostragen nen tenha influído no desenvolvinento do estudo,
julgou-se úti1 inctuir inforna.Ções a respeito, principalmente em
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vlrtude de al"guns aspectos rel-ativos ã questão de capítulos e
apên di ce s ,

. Núnero de Páginas - este número varia bastante, desde cerca de
1.00 at6 cerca de 900 páginas; aproxinadanente 70eo d.as obras sj-
tuan-se entre 300 e 600 páginas, dividindo-se os restantes j0%

lgualnente enlre obras de maior e menoÌ núnero de páglnas. Jul
gou-se o número de páglnas urn dado irreLevante, que só alcança
ria urn real slgnificado se fosse possível ta¡nbén levar ern con-
sideração a diagrarnação, o espaço ocupado pelas ilustrações ern
re1.ação ao texto, o tarnanho dos tipos utiLlzados, etc, A16n do
mais, a noção básì.ca de "capítul-o como unidade de conteúdo e en
foque da obra" e, .po" conseguinte, r¡nidade de anállse, t.or'na
praticanente irrel.evante ta1 aspe cto ,

, Número de Capítul-os - conforrne mencionaclo, os capítu1os, inde-
pendenternente do núrnero de páginas que apresentam, foram cons_i_
derados unidades de análise das obras, sendo este urn dos con-
ceitos fundamentais da pesquisa. 0 núrne ro de capítulos das
obras da amostra tanbón varla bastante, desde 6 até 42, Toda-
via, a maioria das obras apresentam entre L3 e 23 capítulos. A
penas quatTo obras destoam significativamente deste intervalo,
duas para mais e duas para menos. Um aspecto importante relati
\¡o ao ssunto 6 que, no câso das obras nrirne ros 1 e 3I , os auto-
res, excepcionalmente, não explicita¡n e nem subdividen de fo¡_
¡na convencional o conteiSdo das mesrnas, estando ausentes, p,or-
tanto, os linites dos capf tulos. Nestes casos, realizou-se in_
ferêncla a respeito, dellrnitando-se os capítul,os a partir de
deterninados elementos oferecidos pelos autoÌes no prefácio
ou na naneira de intitulaÇão dos diversos t6picos, A organiza-
ção final adotada poderá ser observada nos índices gerais cor-
respondentes ãs rnencionadas obras, incluídos no Apêndi.ce dopre
sente estudo. En vlrtude do fato apontado, o núnero de capítu_
los destas obras aparece entre parênteses no Quadro 3.

Núnero de Apêntlices - mais da metade das obras da anostra in-
clui ao flnal os charnados Apêndices, onde são tratados assun -
tos de natureza va.riada. O quadro teórico delineado para o es-
tudo tevou à decisão de se ignorar o nú¡ne¡o e a natureza dos
Apêndices constantes da obra, pas.sando-se a considerá-1os em
conjunto, com o peso de um único capítu1o dentro da obra.
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2.4 ltfotivo da Inclusão na Arnostra

Definiu-se quatro critérios para inclusão da obra na
amostra. 0 primeiro deles vincula-se à classificação original da
obra segundo uma das linhas de conteúdo pr6-adnitidas. para tan-
to, levou-se em consi deração o tftulo e/ou sub-título geral da
obra. Este requisito, por6rn, não foi considerado suficiente, pois
foi adrnitida a necessldade de o prefãcio da obra não expricitar
outra finalidade para a mesma que não fosse o uso en Geologia In
trodutória. Este critério de nenção explícita ã Geologia rntrodu
tðria no prefácio, foi usado em substituição ao anterior, sen_
pre que o nesmo não foi satisfeito (caso das obras de título in_
deterninado),. Nos casos en que nenhun dos dois critórios ante_
riores foi satisfeito, recorreu-se a dois outros critérios: ,,uso

coÏrente em Geologia Introdutória reconhecido no paÍs" e "avalia
ção prelimlnar do índice geral da obra,'. O critério ,,uso

corrente ...", pode anular a eventual declaração no prefácio de
que a obra nâo se destina à Geologia Introdutõria. O quarto cri_
tério so' foi utilizado ern últi.na instância quando os denais se
mostraram insuficientes, varendo-se de1e, assim corno do anterior,
princlpalmente no caso das obras indeternj-nadas,

corno observação complenentar, cabe acrescentar que, no
Quadro 3, traço na coluna ',uso corrente .,." significa que ta1
caracterÍstica é desconhecida e traço na coluna ',avaliação preli-
ninar do índice" significa que não foi preciso utilizar ta1 cri-
tério' Noventa por cento das obras foran incruídas na amostra so
nente através dos prirneiro e segun<lo crj-térios.

2,5 Procedência

Un dos c¡it6rios de amostragen foi a disponibilidade da
obra ern livrarlas especializadas da cídade de São purl1o(25) 

".ruBiblioteca do I . G' /usP. Traço na coluna Biblioteca significa que,

(25) v"t nota (23)
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durante o período considerado (início de 1980 at6 o final do lç
senestÌe de 1981), a obra não foi localizada na mcsma, inclusive
ngs casos en que pertencia a seu acervo oficial. Corno foi dada
preferência à obra disponível na Biblioteca, o traço na coluna
Livrarias não significa, obrigatoriarnente, que a obra nâo se en_
contrava disponíve1 nas nesnas du¡ante o referido perÍodo, Cerca
de 58å da arnostra foi obtida junto às Livrarias.

2.6 Linha de Conteúdo

De acordo con o pressuposto básico de que os títulos ou
sub-títul-os gerais das obras estudadas ostentan intencionalnente
(e não casual ou arbitrarianente) ternos correspondentes a linhas
de conteúdo reconhecidas em Geologia Introdutória, elas foran pre
viamente classificadas con base en tais designações, constituin-
do sub-conjuntos diferenciados de obras, Nos sub-conjuntos, es_
tão sequenciadas corn base na orden alfabética do sobrenone do pri
neiro autor c i tado,

0 sub-conjunto Geologia reúne as obras núrneros 1 a 9,
sendo que as duas últirnas, apesar de ost\entaren nos seus respec
tivos tftulos a designação "Geologia Gerar", forarn aí incluídas
ern função d.e evidências seguras de que os autores queriarn confe-
rir a estes te"nos o significado de Geologia (ver itern i do capí
tulo II).

0 sub-conjunto Geologia Geral reúne as obras núneros I0
a 12, com base ern evidências de que seus autores atribuíram a es
tes terrnos urn si.gniflcado pi-6prio, independente de todas as de_
mais Linhas de conteúdo (Ver item 3 do Capítulo lI).

0 sub-conjunto Geologia Física reúne as obras núneros 1j
a 23, todas eLas facllmente identificáveis através de seus res_
pectivos títu10s e/ou sub-títu1os gerais,

0 sub-conjunto Geociências reúne as obras números 24 a
29. De todas el.as, a ú¡íca que não se intitula claranente cono
ta7 é a de número 29, porén interpÌetou-se que a reunião, no mes
no título, dos teTnos Geologia e Geociências, signlficava en ú1-
tlna instância referência ao senso lato da Geologia.

O penúltlno sub-conjunto reúne as obras números 30 a32
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e foi denominado, para efeito do presente estudo, de Geoa¡nbien_
ta1, en virtude de, apesar dos títulos divergirem quanto a un de
seus terrnos básicos (.Geologia e Geociências), ter-se dado priori
dade ao terno funbiental , cornurn a todas e1as, No caso da obra nú-
ne¡o 32 ' apesa" do títu10 não adaptar-se rigidanente ao mode10
estabelecido para o sub-conjunto, concluiu-se que aludia nitida-
nente à Geologia Anbiental .

0 últino sub-conjunto reúne todas as obras indeternina-
das (núneros 33 a 40) , en virtude de seus títulos ou sub-tÍtulos
não as filia¡em explicitamente às linhas de conteúdo reconheci -
das e não pernitirern interpretação prévia segura neste sentido,
Mesmo a obra número 40, cujo tÍtu1o aparenternente se assenelha
ao da obra núrnero 32, a um exarne rnais acurado revela a possibili
dade de outras interpretações, inclusive a de trataÌ-se de una
obra ¡elativa ao sub-conj unto Geologia.

3. Pß,OCEDTITfrNTO DE CONST,RUçÃO DO QUADRO

DE AN,{LISE DO CONTEûDO E ENFOQUE DAS OBR.AS

0 quadro de análise, con suas categorias, sub-categori-
as e dirnensões, benr como as condições (principal, coordenada e se
cundária) em que as Í¡esmas poden aparecer em cada capítulo, emer
girarn diretamente da aná1ise preliminar da a¡nostra. À rnedida que
as obras eram lnforrnalmente ob.servadas, definia-se as categorìas
de anáLise, subdivi<lindo-as.progressivamente até o níve1 das di-
¡nensões constatadas e necèssárias para uma descrição das obras
fiel ã lrnagern de Geologia enquanto cíência.

Foran expefimentados diversos quadros de análise antes
de se adotar o modelo definitivo comnleto.. Este modelo só foi
consagrado após se haver verificado sua eflciência em obras de
sub-conjuntos diversos e ter sido testado numa nesma obra em oca
siões diferentes produzindo resultados sinilares.
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PROCEDI}4ENTO DE COLETA DE DADOS

A aná1ise individual de cada obra norteou-se pelas se-
guì.ntes perguntas básicas :

a) Quais as dimensões de análise tratadas en cada capítulo ao
níve1 da nacro-estrutura do texto?

b) Qual a condíção en que aparece cada dinensão presente en
cada capítulo da obra?

c) Qual a distribuição das dinensões pelos diversos capítu1os
da obra?

d) Qual a ênfase, nos planos do conteúdo e do enfoque, confe-
rida ã cada dimensão na obra?

0 procedimento usual foi a análise de cada capítulo da
obra e a si-nu1tânea anotação das respostas em tabela apropria-
A^(26), através de letras (P, C e S) que designarn conjuntanente a
presença da dirnensão e a condição en que aparece. Anotou-se a so
na dos valor.es para cada dirnensão, tanto em termos indiscri¡nina-
dos (total de capítulos em que está preswrte, independente da con
dicão) quanto segundo cada condição (prlncipal , coordenada e se-
cundária). O produto final itesta etapa do estudo é o perfit de
conteúdo e enfoque de cada livTo-texto pesquisado,

0 reconhecinento e anotação da presença das dinensões
nos capÍtulos obedeceram a una série de nornas de o¡dern prãtica,
decorrentes do quadro teórico, a seguir discrininadas:

a) lt'lesmo que o títu1o do tópico forneça indícios aparentemen-
te claros è,cerca das dimensões de que trata, dever-se-á
sempre ser reali zada uma leitura do l,esmo,

b) Toda e qualquer dirnensão que constitua tena de un tcípico
conpleto, nerecerá uma anotação na tabela correspondente;
u¡n único tópico poderá tratar sinultanea¡nente de dive¡sas
di¡nensões, o nesno acontecendo obvianente com o capítulo a
que o tópico pe rtence ,

(26)¡¡o capÍturo rv são
cada urna das obras

apresentadas as tabelas correspondentes a
anallsadas (Grupo A de TabeLas) ,
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0 conteúdo de un tópico tlata geralnente de um produto ou
processo geológico, ou de ambos, envolvendo anotação nes-
tas dirnensões. Todo o processo ou produto ocorre necessa-
riarnente numa esfera naterial terrestre, envolvendo também
anotação (ões) na(s) dirnensão (ões) correspondente(s),

Se o conteúdo do tdpico se referir a un paoduto ou proces-
so considerado no contexto histórico geológico, a16m das
anotações ¡nencionadas en (c), envolve ta¡nbén anotação na di
nensão hlstórica cortespondente.

Toda vez que o t6pico tratar de uma apli-cação da Geologia
ou de un nétodo de investigação geológica, vincula¡do o as-
sunto a uma esfera nateÌial e/ou a fenômenos no contexto
histórico geológico, tanbém caberão anotações nas dinen-
sões correspondentes.

Se o conteúdo relativo ã dinensão Sístema Solar abo¡dado
nun t6pico referiT-se a Astrogeologia, a anotação corres -
pondente será acornpanhada de urn asterisco, para distinguir
do tratamento astronôni-co do assunto.

g) Toda vez que o conteúdo de un tópico não tratar de qualquer
das dimensões adotadas, por extrapoúar o ãmbito da Geolo -
gia senso l-ato, a anotação será feita en Outras Dinensões.

h) A única sub-categoria cujas dinensões podern seï tratadas
de forna exclusiva nun capÍtulo é o Aspecto Físico e a úni_
ca categoria é a História da Geologia. Todas as dernaj.s,
alé¡n das próprias dinensões, engloban necessarianente di-
¡nensões do Aspecto Físico e, eventualnente, inplicam em <ìi
nensões de outra categoria ou sub-categoria.

0 reconhecinento e a anotação d. go¡,[çuo en que cada
di¡nensão tratada aparece no capítulo obecleceram, por sua vez, ãs
seguintes noÍmas de ordem prática:

a) Se un capítu1o tratar apenas de dinensões do Aspecto Físi-
co, quanto nalor o núnero de t6picos e/ou páginas a dirnen-
são ocupar no capítu1o, naior será considerada a sua ênfa-
se no nesno. Todavia, se un tópico tTatar de tenas relati-
vos ao Aspecto Histórico, ou à Aplicação da Geologia ou ã

Metodologia da Investigação Geológica, eLes prevalecerão
sobre as dinensões do Aspecto Físìco eventualmente engioba

c)

d)

eJ

f)
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dasi ern termos de anotação, os primeiros serão considera -
dos na condição principal e as dinensões do Aspecto Físico
flcarão na condição s"cundátia(27),

b) No caso de todas as dimensões ptesentes no capítulo apre-
sent arern ênfase s imi 1ar :

. se elas pertenceren à ¡nesna categoria(27), tod", recebe -
rão a anotação p;

. se elas pertenceren à categorias diferentes, todas rece-
be¡ão a anotação C,

c) No caso de algunas dimensões presentes no capítulo serem
mais enfatj.zadas que outras:

. se as dinensões ¡nais enfatizadas pertenceren à nesma ca-(27ì,tegoria'-'', receberão anotaç.ões P, sendo que as rnenos en
fatizadas, independen temente da categoria a que perten -
çam, receberão anotação S;

. se as di¡nensões nais enfatizadas pertenceren à diferen-
tes categorias, receberão anotações C, sendo que as ne-
nos enfatizadas receberão anotação S,

Co¡no decorrência das nornas anteriores, nunca en deter¡nina
do capÍtulo poderão ocorter sonentè anotações S ou, sinul-
taneaÍrente, l, !. " I,
As sub-categorias (ou dlnensões) Processo e ploduto serão
analisadas de forna independente das denais, ou seja, as
anotações P, C ou S correspondentes a a¡nbas independerão
das nor¡nas estabelecidas para as de¡nais dinensões; quand.o
u¡na 6 nais enfatizada que a outra, anota-se respectivamen-
te P e S e, quando anbas são enfatizadas igualmente, anote
se C para as duas.

5. PROCEDIMENTO DE ANÃtISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A conparação dos perfis individuais de conteúdo e enfoque
das obras, con vistas a obtenção {os padrões específicos de ca-
da sub-conjunto, exigiu inicialnente a conve¡são dos valores nuné

d)

e)

(27 ) p^t^ efeito das nor¡nas
rias Aspecto Físico e

ern foco, entender-se-á ãs sub-catego-
Aspùcto Histórico cono categorias.
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ricos absolutos para valores percentuais (28). rra", novos números
signlflcarn o percentual de capítu1os em que cada dinensão ocorÌe
n.a obra. A partir de1es, poder-se-á tirar as nédias de todas as
obras do sub-conjunto, para cada dirqensão; estes percentuais m6-
dios com que cada dinensão ocorre no sub-conjunto, vistos coletí_
vãnente reunindo todas as dinensões, passa¡n a traduzir o padrão
de conteúdo e enfoque de cáda sub-conjunto, Este padrão, todavia,
alnda não define a linha de conteúdo correspondente ao sub-con-
junto, pois, para isso, serìa necessário selecionar os traços ex
clusivos do sub-conj unto e, possivelmente, tanbém aqueles que,
enbora específicos, fossen tanbén conpartilhados corn naiS de u¡n

sub-conjunto. Este procedinento pernitirá, finalnente, aLcançar
o padrão específico de conteúdo e enfoque das diversas Iinhas de
conteúdo - neta final da trajetória delineada pelas hipóteses
de trabalho -, ernbora as diversas etapas internediálias ofereçan
lespostas parciais ã questão central fornulada no estudo.

0 desenvolvirnento dos passos rnencionados irnplica, por
sua vez, na conciliação de variáveis de três ordens: (a) as que
dizen respeito ãs obras individualmente e aos seus agrupanentosi
(b) as que dizen respeito às diversas escalas de análise do con-
teúdo e (c) as que dizern respeito ao enfoque, con as três condi-
ções possíveis de presença de cada dimensão no capftulo. As tabe
Ias deven articular estes conjuntos diversificados de variáveis
pernitlndo cornparações entre si, 0 pa<lrão de urn sub-conj unto é
dado pelos planos de conteúdo e enfoque, nas escalas das catego-
rias, sub-categorlas e dimensões. Alérn disso, há a necessidade
de se tTabalhar con os perfis de conteúdo e enfoque das diversas
obras indlvidual e coletivanente, inde penden tenent e do sub-con-
junto a que pertençam, poÌque hã obras indeterninadas (portanto
fora dos sub-conjuntos) e porque poderá ser necêssário trabalhar
con o perfil lsolado de urna deterninada obra, principalnente na
ínterptetação final dos lesultados. Estas .considerações levararl
ã elaboração de um conjunto de tabelas diferenciadas, nas que, no
seu todo, perniten conparar obras individualnente, sub-conjuntos

(28)Todo, os resultados clos cãl-cul,os foram arredondadas con baÞe
nos algarlsnos fortes e flacos" Como os cáLcu1os para cada
condição e para a situação indiscrininada fora¡n realizados
individual-¡nente, é possÍve1, face aos respectivos arredonda-
rnentos, ,que a sona das prinelras não corresponda exAta¡nente
a segunoa.
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de obras e conjunto das obras, nos planos de conteúdo e enfoque,
e en todas as escalas de análise,

As tabelas refeTentes à escala das dinensões foram obti_
das a partir da sinples transcrição dos valo¡es constantes nas
tabelas individuais das obras conve¡tidos para percentagens, ou

atrave-s de médias desses valores no â¡nbito dos sub-conjuntos ou
no ânbito do conjunto geral das obras, Todavia, as tabelas refe-
rentes às escalas das categorias e sub-categorias, por represen-
taren sÍnteses das tabelas da escala das dimensões, exigiran urna

operação cujos passos principais são os seguintes, para cada ca-
tegoria ou sub-categoria exaninada:

c)

E¡l cada capítulo seleciona-se a condição representatiya da

maior ênfase entre as dinensões da categoria ou sub-catego
ria. Caso exista alguma dinensão na condição P, leva-se ern

consideração sonente esta, desprezando-se as dernais, se

existirem; se não ocorrer a condição P, rnas sim a C, leva-
se esta en consideraç-ao; a condição S só é considerada qua!
do não há qualquer dinensão da categoria ou sub-categoria
ocorrendo nas condições P ou C. Independentenente do núne-
ro de dinensões que ocorram na condição considerada, assu-
ne-se para o capítulo o valor unitãrio: (1)P, ou (1)C ou (1)S.

Conta-se o núnero total de capftulos en que pelo nenos urna

dinensão da categoria ou sub-categoria considerada aparece
na obra en termos indiscrininados. Este núrne ro 6 converti-
do em percentual e representa o contertrdo da obra no que se

refere à categoria ou sub-categoria considerada,

Faz-se a contaþem discriminada conforrne cada condição, ou

seja, o núnero total de capftulos em que a obra foi trata-
da na condição P en pelo menos urn a da-ç clinensões da catego
ria ou sub-categoria considerada, o núnero total na condi -
ção C e o na condição S, Estes valores convertidos para per.

centuais representarn o enfoque da obra no que se refere ã

categoria ou sub-categoria considerada,

A somatória dos percentuals indiscriminados e'discrini-
nados relatlvos a todas as categorlas, sub-categorias e dimensões,
quando convertidos en rnédias no ânbito dos sub-conjurtos, reÞre-
sentan o perfil ne-dio de conteúdo e enfoque destes sub-conjun -

a)

b)
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tos. visualizados de outro ângulo, estes resultados fornecem uma
inagen indlvidual e cornpaÌ'ativa do cornportamento das diversas ca
tegorlas, sub-categorias e dlnensões de anã1ise perante o cor¡ rrn-

to das obras e nesno perante os sub-conjuntos.
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C,A.Pf TULO IV

Serão apresentados neste Capítulo tanto os dados bïutos,
coletados diretanente junto a cada obra lncluída na amostTa, quan
to os dados elaborados, extraídos dos primelros. Todo este con_
junto per.l.itirá visual izaçáo e conparação do cornportanento das
obras e dos dlversos elementos do quadro de anáIise, segund.o di_
versos ângulos.

Na coleta e no tratanento dos dados procurou_se manteï
a taref.a dentro dos limites do problema investigado e das dire _

trizes propostas nas hipóteses norteadoras do estudo. Evidente _

mente, como se poderã observar durante a discussão dos resulta _

dos, no prõxirno Capítu1o, nem todos os dados, brutos ou elabora_
dos, prì,ncì-palmente os que se referen a cada obra e dinensâo in_
dividualmente , poderão ser aprovei tados, \pois eles compôern un pai
ne1 extTemarnente arnpLo e dive¡sificado sobre a questão, irnpossí-
ve1 de ser conpletamente explorado numa única e primeira investi
cla. Todavia, nesta apresentação não se fez urna sel_eção nais acu-
rada dos dados porque, nuna ou outra naneira, eles serão úteis
aos propósitos do estudo. Optou-se pela divulgação das tabelas
com os dados brutos porque, alén de torna"en cornpreensíveis as de
mais tabelas, serão tarnb6rn utilizadas ern deterrninados nomentos
da discussão dos resultados I a1érn disso, Tepresentarn en si mes-
nas un dos objetivos estabelecidos para o estudo. Optou-se tan-
b6n pelo tratamento e divuLgação dos dados relativos lndividual-
nente a obras e dimensões [e não somente os relativos a sub-con-
juntos e categorias), porque este níve1 de. detalhanento 6 coeren
te con o quadro problenrático delineado e a eles se ¡ecorrerá com
freqllência durante a discussão. Ern síntese, acredita-se que aln-
bos os tipos de dados se j arn necessários e suficientes para alcan
çar todos os objetivos proÞostos para o estudo (páginas 3 è 4).

A apresentação clos resultados obedecerá a um crit6rio
1óglco, sequenciando-se os agrupanentos de tabelas afins ern or-
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dern progressiva de generalízação. parte-se dâs tabelas que tra_
tam das obras e dinensões de aná1ise individualnente, terninando
se con as que tratan das categorias e sub-categorias de aná1ise
e do conjunto e sub-conjuntos de obras, As taberas serão apresen
tadas sub-divididas en seis grupos. previanente, a seguir, será
feita una intrqdução a cada um deles, em teïnos do significado
das tabelas que contén, da maneira corno forarn obtidas e da forma
de expressão dos ¡esultados.

CONTEÛDO E ENFOQUE DE CADA OBRÂ DA AMOSTRA

0 grupo A consta de 40 tabelas (números I a 40) , uma pa
ra cada obra estudada. Nelas 6 possÍvel observar o conteúdo e o
enfoque em cada Capítulo e no conjunto da obra, ou seja;

. as dinensões, sub-categorias e categoTias de análise pÌ,esen
tes en cada capítulo e as respectivas condições em que apa-
recen, ao nível da macro-estrutura do texto;

, a ênfase e a distribuição, no conjunto dos capítulos da
obra, das dinensões, sub-categorias e categorias de aná1ise,
bein co¡no das respectivas condições en que aparecen.

A presença de uma deterrninada di.¡nensão no capÍtulo foi
registrada através de urna letra (p, C ou S), que ta¡nbén represen
ta a condição em que a nesna aparece. São incluídos ta¡nbém nas
tabelas os totais nuinéricos e petcentuais de capítul_os em que ca
da di¡nensão aparece na obra e os totais numéricos de capítulos
en que cada dirnensão aparece no conjunto da obra, segundo cada
uma das três condições previstas,

Ëste Grupo de tabelas, aIém de atender ao já nencionado
propósito de descrever conteúdo e enfoque dos livros de Geologia
Introdutória incluÍdos na arnostra, constituen tanbém a base para
todas as relações a seren expressas nas tabelas dos dçmais Gru-
pos, visando atender aos outros objetivos do estudo e ã resolu _

ção do quadro problenático pl.opostos.
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z. CoNTEÛDO E ENFOQUE DAS DIFERIiNTES

OBRAS DA AMOSTRA, NA ESCALA DAS DIMENSOTS

0 Grupo B consta de cinco tabelas (núrneros 4l a 45), que
abrangern dados referentes a todas as obras individualmente, en
função de cada una das ciinensões. 0s dados são apresentados tan-
to na for¡na indiscrininada (Tabela 41) , quanto na forma discrimi
nada para cada una das três condições (Tabelas 42, 43 e 44) , e

tambén na forna combinada reunindo a sorna dos valores das condi-
ções principal e coordenada (Tabela 45) . Nestas tabelas, tanto é

possíve1 observar o conteúdo e enfoque de cacla obra na escala
das dinensões, cono conparar a ênfase dada às diversas dimensões
nas diferentes obras (através dos totais percentuais de capítu -
los e¡n que cada dínensão aparece, ao níve1 da rnacro-estrutura do

texto, en cada obra).

A Tabela 4L foi extraída diretamente da úItima coluna
das Tabelas 1 e 40, enquanto as Tabelas 4? a 44 o foran, respec-
tivamente, das colunas ¿, C e S das mesnas tabelas; A Tabela 45
foi elaborada segundo un procedinento semelhante ao adotado na
construção das Tabelas 42 a 44, somente que sonando'se os valo-
res de B e !, No caso das TabeJ.as 42 a 45, foi necessário tambám
conì.¡erter para percentagen os valores original-nente expressos en
nú¡nero s absolutos,

3. CONTEúDo E ENFOQUE DOS SUB-CoNJUNTOS

DE OBRAS DA A}4OSTRA, NA ESCALA DAS DIì4En-SOES

0 Grupo C consta d,e cinco tabelas (números 46 a 50). que
abrangern dados referentes aos diversos srrb-conj untos de obras, ern

função de cada uma das dimensões. Na Tabela 46, os dados são apre
sentados em forma indiscriminada; nas Tabel.as 47, 48 e 49, segun
do cada una das trôs condições; e, na Tabela 50, com os valores
de P e C combinados. Nestas tabelas á possíve1 observar tanto o

perfil n6dio de conteúdo e enfoque de cada sub. conjunto na esca-
1a das dinensões, corno tambérn, cornparativanente, o tTatamento
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conferido a cada dimensão nos diversos sub-conjuntos (através
dos percentuais nédlos de capítulos en que cada dinensão aparece,
ao nÍve1 da rnacro-estÎutura do texto, en cada sub-conjunto de

obras),

As tabelas deste Grupo foram extraldas diretanente das

correspondentes'tabelas do Grupo B, através do cálculo da percen
tagem rnédia con que cada dirnensão ocorre nos diferentes sub-con-
j untos.

4. CONTEÚDO E ENFOQUE DAS DIFERENTES OBRAS

DA AMOSTRA, NAS LJSCAI,AS DAS CATEGOR,IAS E SUB-CATEGORIAS

O Grupo D consta de sete tabelas (núrneros 51 a 57), que

abrangem dados ¡eferentes a todas as ot'ras individualmente, ê[
função das diversas categorias e sub-categorlas. En todas elas
os dados são apresentados nas quatro fornas usuais (indiscrinina
da, P, ! e 9.). A Tabel-a 51 apresenta os dados referentes ã todas

as categorias individualnente; as Tabelas 52 a 57, por sua vez,
apresentan as diversas sub-categorias individualnente, rnas combi

nadas diferentenente, perrnitlndo tanbém diferentes conparações.

Nestas tabelas é possfvel observar tanto o perfí1 de conteúdo e

enfoque de cada obra nas escalas das categorias e sub-categorias,
cono tanbém, conparativamente, o tratamento conferido a cada ca-

tegoïía e sub-categorla nas diversas obras (através dos percentu
ais nédios de capítuJos em que cada catego¡ia ou sub-categoria
aparece, ao níve1 da rnacro-estrutura do texto, en cada obra) .

As tabelas deste Grupo foran extraídas diretanente das

Tabelas I a 40, tornando-se a categoria (ou sub-categoria) que se

pretende analisar e verificando se pelo nenos uma das suas dímen

sões aparece no capÍtulo; no que se refere ao enfoque, 6 anotada

a condição de naior destaque entre as dinensões da categoria (ou

sub-categoria) consideradas presentes no capítu1o.
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5. C0NTEÛ00 E ENFOQUE DOS SUB-CoNJUNTOS DE OBRAS

DA AMOSTRA, NAS ESCALAS DAS CATEGORIAS E SUB-CATEGORIAS

0 Grupo E consta de oito tabelas (núneros 58 a óS), que
abrangen dados ¡eferentes a todos os sub-conjuntos individualmen
te, en função das cliversas, categorias e sub-categorias. En todas
elas os dados aparecel¡ nas forrnas incliscrininada, P, C e S. A
Tabela 58 apresenta os dados referentes a todas as categorias in
dividual"i zadas; as Tabelas 59 a 65, por sua vez, apresentan as
dj.versas sub-categorias ind ivi duali zadas, Íìas combinadas diferen
tenente, peÏllitj.ndo também diferentes comparações, Nestas tabe-
las 6 possiyel observar o perflL médio do conteúdo e enfoque de

cada sub-conjunto nas escalas das categorias e sub-categotias, co
no tanbén, comparativarnente, o tratamento conferido a cada cate-
goria e sub-categoría nos diversos sub-conjuntos (atrav6s d.os per
centuais n6díos de capítulos em que cada categoria ou sub-catego
ria aparece, a níve1 da nacro-estrutura do telto, em cada sub-
conj unto de obras ) .

As tabelas deste Grupo fotam extraídas dlreta¡nente das
tabelas a elas correspondentes no Grupo D, calculando-se a por-
centagen mádia com que cada categoria e sub-categoria ocorre em

cada sub-conjunto de obras,

6. TABEIA COMPLE}4ENTAR

A Tabela 66 ten carãter conplementar e apresenta o núne
ro e a percentagem de obras que tratam cacla dirnensão ern pelo ne-
nos um de seus capítulos, Esta tabela foí extraída da Tabela 4J,

e contribui no sentido de possibllitar a apreciação do próprio
quadTo de análise utilizado e fornecer urca vi.sualização, sob ou-
tro ângu1o, de qr-ranto as diversas obras enfat-izam cada dinensão,
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GRUPOA-TABELAS1a40

CONTEÛDO E ENFOQUE DE CADA OBRA DA AMOSTRA



(Conteúdo e Ênfoque de Cadã Capítulo e ,¡o ccnjunto de obra)

¡ - D.fiúiçôê. ¿,t Diæñ.ã.. ¿rr;o incluÍdáe ño cãDíÈuro

l.p.fo a lr¡úo - . di@!.¡o n;o ã rr¡t.d. n.qùêl. .lrírúlo dr obrt
r - O <.gfÈûro ¿. où!. !r¡t. d. Âtr¡ot.oloal.

P . A didensão É t¡ãrádå ûo c6pítulo, eR cô¡dição p¡iûciÞar d reråção ê o!Èr¿É
C - 

^ 
dlænBão ã tr¿ra¿¿ no cápÍrùto. eo condiç;o coorden'dâ c@ ouÈ¡¡6

I . À diûen.;o é r¡.rad6 no .sríruto, eù co¡diçAo secùndãriô @ letâÈo . ouÈrad



¡IÂCRO-ESTRI'ÌURA DA OBRA N? 02: GEoLOGIA - J' Dercourt e J' Påquet

(Conteúdo e Enfoque de Cada capítulo e do Conjunto dã obrâ)

.. D.fiói16.. ¿¡, Dlr.r.ãG..¡t¡o InGlufd¡. no crÞíÈulo
¿.p¡!o .. !r.ôco - ¡ ¿iei¡i" aão a ¿r!!âd¡ n q!ê1. c.pftqlo da otra
. - o C¡pftùlô ¡1. oDr. tr¡t. ¿. /¡¡troa.oloal.

? . a diær6ão õ trataa¿ no ca¡Ítulo, eo condição ll¡lgifgl eo relação a outrrr
c - a dlæn.;o é rr¡tada no câpíru1o, eo cöndiçâo coo¡dçnsdã .
s - A dlæúão ã t!èrâ¿á tro cêpíÈqlo, ¿úcoidiçãó €€cundãliá eu ter"gão a ""t.ao



(Conteúdo € Enfogùe de Câdâ Capítulo e do corjllnto da Obra)

. - D.fiôÍçõ... d¡. Diæ.¡ã.! ..r;o l¡c¡uíd.! tu c¡pÍruto
¿.r.ço ó t!.6co - 

^ 
dienr¡o ¡io ã tr¡t¡¿¡ nequêr¿ .apíruro ¿s obr.

. - o c.pírqro d. ob¡. r!.t¡ rt. ¡.r!og.olo8Í¡

'oTÀL \lt¡{ER lcr

s

P - Á diænr¡o 6 tr¡tsd" ¡o cápíruro, er.ondição princiÞar @ r€ração s ourråB
C - A diæ¡.ào é r¡.r.då no capÍturo, er co;ir;o coord€Àad¡ cú o"rrÃr
5 - Á diæn.ão ã r¡at¿dô nô cåpículo, ér co,diç;o 6ècund6ris eo reração a outtrs

-LL

I r



(Conteúdo e Dnfoque de Cede Capítúlo e do conjunto dâ Obra)

' - D€fi¡içã.. d'. Diænrõ.r..r;o lÞêrùíd.r ro câpíruto
E.r¡!o e, Bdúco - ¡ dien.ão ¡âo é tt¡t.¿¿ ñ¡quet. c¿pÍrúlo dá ob!.
. - O.âpítu¡o dá ob¡! rrará dG 

^lrrogêoloatã

P - 
^ 

diæn";o 6 ttet.¿¿ ¡o capítuto, er condiç;o Il:lSjPg! eú reração a o"trac
c - A dtetuão ó t¡6Èsds Do capÍtuto, eñ condição coo¡dêÉdå coE our¡.r
s - 

^ 
siÉú3ão é trata¿e "o c¡píturo, êo condiçâo .€cundária 6 æraçõo a outtæ



Nr 0s: cEoLocY- ÂN INTRoDUCTIoN T0 PRINCIPLI:S 0F PHYSICAL AND IIISToRICÀL GEoLOGI

(Conteúdo e fnfaquc de cada Capítulo e do Conjunto da obra)

. - D.fíniç;.. d.. oi@ñ.õ.. .!r¡o incluíd¿. @ Clpírúto
E.p¡ço 6 ar¡tuo - ¡ df@ù;o n;o é rr¡t¡dr Þqu.lc c¡pÍrulo dá oùr.
. - O <¡ÞÍrur6 d¡ oùr. r!¡è. d. 

^¡rloa.olotf.

R.ìf. Pearl

P - 
^ 

dirersão ã tt¡ts¿¡ no caÞít.lo, e. coEdiç:o p¡incipar ea teleção e outrer
c - À dlæn!ão ã r¡rrådå no c4írulo, eE condição

s - 
^ 

diæn.;o 6 Èrâtá¿¡ no câÞlturo, 6E condiçÃo .êcun¿iri! Ga ral.ç;o . oùtr..



lÂBEl-Â 06:
ÏCRO-ESTRUIUM DÄ OBM No 06: INTR0DUCTION T0 GE0L06y, pHySrCeL,,ti,¡O ttsrOntc¡t - t¡.1. Stoles e t¡rt.o:

. (Conteúdo € Fnfoque dc Cada Ccpítuto c do Conjunro d¿ Obra)

. - Dcf¡¡içõ.. d.. Dtæt¡ã.. ..r;o lncrúíd.. Þ c.DfÈùlo
Erp.lo 6 tr.o.o.. di!.s!;o úo; r¡¿r¡d! !¡qc.1. c.pftulo d. obr¡
. - o c¡pírq¡.o d! obr. rr.r! d. Ârrroa.ol l¡

P - 
^ 

dtænr¡o á tr¡É¿¿a r¡o c.pÍruto, €¡ coûdição principrl 6 rclaçio I ourrec
c - ¡ diærão 6 rrårad. no ..pÍÈur6, sE co¡dtção c@r¿ên¡d. cø outr..
s - Á ôiæûr¡o ó k.r.dâ ao cepÍturo, ø co¡diçãô ..cundári. o teração e ourras



IABELA 07:
(Conteúdo ê Enfoqu€ de Ceda Capítulo e do Conjunto da obrâ)

.. D.rhtçã.. d.r Dtænrã....úo ílcruíd¡. !o C.Efrúlo
2.94õ â tr.@o - ¡ ¿Ianr¡o ó;o ã È..r.d. r¡qs.l. øgfrulo d¡ obr.
r - o .¡pltulo d. obr¡ !r.t. d. 

^.t!og.olotl.

? - ¡ dfæn!¡o ã tr¡ta¿¡ ¡o capítuto, e. êoDdrçio l:i!S!¡gl ê! reração c ourrer
c - 

^ 
dtæ¡!ão ã t¡¡t¡¿¡ oo c¡píÈulo, c! coodt;ãô cooldenad. c6 dr!a.

3 .l dlæúão ã cEat¡d. no capfÈulo, æ co¡dtg;o 6êoodãlfâ 6 rGtâç;ô ¡ @trá.



1ÁBELA 08 IIÂCRo-ESTRUTURÂ pl 
ES - Â, Ceiueux

(cohreúdo e Enfoque de cãda capíto10 
" ao cor,¡*aì"ìf rJ-

' - D.rí¡ítõ.. dãi Díaú.õ...!rão iElüíd.. @ c¡9írù1o
È.p!ço i ¡.á&ô -. diEõrão ù;o ã tt!r.d. n¡qu.r€ c.pfrulo d6 obr.
r - o c¡pírùlo d. oür¡ tr.t. ¿¿ 

^rr.oseo1ogi.

I - A diÉls¡o É t¡at¡¿¡ ¡o caÞfrùlo, d condtç¡o Ètûcie¿t es rclrção r outrae
c - A ¿læ¡.;o ã rht¡d. nô crpftuto, a condiç;ô coorden¿d¡ ctu ourr.r
s - Á dtæDó¡o ã t¡¡t¡¿¿ ao ê.pÍrulo, .r condtËo lecundã¡t¡ êÐ ¡er¡9ão ¡ ou$¡.



TÁBEI,A 09

(ConteúJo c Ënfoque

. . IþftÊiçõ.¡ d'. Díer.õ.. G.r¡ô lnctsfd.. þ C.pfÈulo
¿.p.9o @ !!¿rco - L ¿írê¡rao ¡¡o ã r!.¿.d. ú.qo.t. clpíwto d! ôb!.
' . O c¡píÈulo d. obr. rrlt¡ d. ¡¡lroA.otoat.

P . A díær!;o õ tt¡r¡d¿ no cåpÍrù1o, 6 coadição princip¡l eo retsç; ¡ our¡¿c
c . A diæa.ão ã t..t¿d. no capítuto, er coEdição c@!¿êÀ,ds c@ ørr¿.
s . 

^ 
dÍDens;o ã r¡ôrsitá ¡o cåpÍrulo, 6 cotrdição ,ecundtutr.ù rêr!9ão ¡ orrr¡.



o
I
J
I
1
o

D
¡
G
z
o
L
o
c
I
t

ñfue¡o do cspiruro

(Conteúdo e Enfoque de Cada Capírulo e do Conjunto ¿ta Oûra)

. - D.aíÃítõ.. d.. DiEn.õ€. ercão incrùíd¡. úo c.Þfrulo
r.r.ço 6 B¡.nco - A dlælr;o não ã tr¡tåd6 sáqu.l. c¿pírulo d¿ obrd
. - o c.pítulo d! obrr rr!Èi d. Altros.ologi!

P - A dircls¡o ã tr¿tada ¡o c¿Þírùlo, êE condição p¡incipåt co reraça-o r outrre
c . 

^ 
dtæß;o ã tt¡r¿¿¡ no capíturo, eo coqttição coord€ñãd. c6 oùrt.!

S - Â diæEsÃo ã rrdted. ûo caÞírulo, eú conàição lecundÃrf¿ e! r.r¡ç¡o. qurr!!



T,ABEt.I I I ilÂCR0-[STRt,lURl DA OBRA Nr ll: CIjOLOCIÁ cl]gi\L _ V. Lcin¿ e S,E. Ana¡at
(Conteúdo e Enloque de C¿il¡ CaFítuto c do Conjunto da Obra)

+ - Defiôiç.o d¡r Diæns;.. erÈ¡o incroíd¡. !o c¡píturô
E.p¿çô ¿! Br¡ecô - 

^ 
¿iæn.ão n:o ã È¡¡¡¡d¿ ¡.quel€ c.Þíruro d¡ oÈ,

. - o c¡pfturo d. oÞr¡ rr.t¡ d. ¡.Èrog.ototi¡

P - A dimêneão é t!årâdá ¡o c¡ÞÍru1o, eo cond içâo- Þ.incipá r eb retaçÃo ã ouù.d
c - a diDenrão Ã cr¿rada no casíruro, ¿ù con¿ição coôrdenada

. À diÉn.ãô Ã r!¡r¡da no c¿pÍruro, .D cordiçÃo .ecúndãriá 4 ¡eraç;o ¡ ourr.¡



il^cRo- l; STRUTUR^-I)r\ OBRI Ne l2: úÌOLOCI _J_r]L_¡gl!
(Conteìido e Entoqu(' dc Ca,ta Caf'Íruto c do Cor:junro d¡ 0hra)

' - D.fíûlç;.. dÙ Di!.ñ'ã.. e.ÈÃo in.¡uíd.. rc crríruro
E.p¿ço d ¡!.trco - . diæûr;o n;o ó tr.r!d, úqo.l. capítulo rlâ ob¡¡
. - O clpllulo t'.r. d¿ Â.rrog.olotl.

P - À diæns:o ã trårad! no câpíÈùlo¡ eb.coD¡ição p¡inciÞãl eù rersção ! ourras
c - A dihenEâo á t¡ara¿¿ no.ápíruro, eE coadição coo¡den¡ds c6 olrrss
s - ¡t dtmõ.!_o á rr.t¡,1¿ ¡o cdpíruro, e, .ondtção !êcnãdãria.o rcotçio r outrer



¡IACRo-ESTRInURA DA OBRA Ne 13: pïySIC^t.GEOLOGY - R,F. Ft.inr e D.J. Skin¡e¡
(Co¡teúdo 

" nn¡oqu"

. . t ttoiç;.r at.. Dfæñ.õ.. ..r;o rnctuid.. ø c.Fíruto
¿.p.ço 6 !r.øo . . dl'€o¡¡ô úô é Èr.t.d. n qú.1. c.plfulo d¡ ob!.
. - o c¡?frurô d. ots. tr.r. d. 4¡Èrô!.oto!t.

M ¡. GER¡¡-

NII

? - A diæn!ão é tlltdd¡ no .rpÍruro, êe cotrdição Þripcirsr d rclação r outraa
c - 

^ 
diEffão 6 t¡rÈsdà uo cåplÈu¡ô, 6.coùdtçÃo coordan¡d¿ c@ @r,¡,

s . rr dtæ¡s¡o ã r!!râd. no c¡ÞfÈuro, ô, .."dleão;m; _ r.r!ç¡o å oùtrü

ì-:

c'



Ënfoque de Cádå Canítulo e do Conjunto då Obra)

. - D.rirfçã.r d¡r Di@¡¡ã....tão l!crqÍd.. !¡o C.pítùro
Erp.ço 6 lr.rco - ¡ dtæ!.¡o ¡io ã tr¡t¡¿¡ qqû.l. c.pÍtuto d¡ ob¡e
. - o c¡!ítulô d. oÞr¡ tr.r. d. ¡rr¡ogeologl¡

IOIÀ! çERAL

ñ9

P - A díæs.;ô á r!¡È.dr ¡o copítuto, o condig;o prÍnciÞ¿t eù .et.ç¡o r ourr¡s
C - Á diæ¡são ã rE.rad! no cåpíÈulo. €o cìtndição cooEdêúd! coD oùr!â.
s - A diæD¡¡o é tr¡ta¿¡ oo capÍtuto, ea courç¡o ..cuôd¡rt; @ rahç¡o . our!..

_l_
,

L- ì-
I

-_L
2

I



(Conteúdo e Enfoque de cadå capítülo e do Conjunto da obra)

. - D.!int9õ.. d.. Dfan.ã....r¡ô tGluld.. ¡ro c.pfruro
a.?.çø a a..â.o - . dl-À.ao ¡ão á tr¡t¡¿¡ n qu.l. c.pfrulo dÂ oùr.
r - o c.lfturo d. ob.. rr.r. d. ¡¡trog.olotl.

P - 
^ 

¡llÈnr;o á rr!r.rt. ro crpltuto, ôn.ondtç¡o Þrtnctpot .! r.¡.ção. ouÈt¡.
C . Á dlr.ú;o á trár¡d. no c.pírulo, ù coodtç¡o.oord.nad¿ c@ oúÈ¡.¡
s . a diæ!.¡; ã t!!tûir. õo caplturo, o 

"odrç;o;;;; .a E.r.ção ! ourro



IABELA 16: ¡IÂCRO-ESTRUTURA DÂ OBN.A NT 16: PRINCIPLES OF PHYSICAL GEOLOGY - A. Holtlles e D. Ho1ñe5
(Conteúdo e Enfoquc de Cada Capítulo e do Coljunto de Obra)

r - !t fiôid.. d.. Di-E!ãê. ..t¡o tacrùíd!¡ rc c¡pítulo
8 9.ço.t tr.æo - ¡ dfÉlr¡o úio ¡ tr.t¡d. !.q!.lc c.Ditulo d. or,¡t
. - o c¡pflùlo iL oSr¡ ar.t¡ d. Ártro8.olo8j¡

IOIÂ! CIRÁL

¡i9

__l_ _ .l-

? . Â diæüão ã ÈrFr¡d¡ Do .!pÍtù1o, ÊD cordigão t4!gitg! 6 ¡cl¡9ão . ourr6!
c - ¡¡ dtæn¡¡ô ã Èl¡t¡¿¡ rc ê.píÈùrþ, .¡ eo¡dição c@rdeúda coá outr.¡
s - A diæn ão õ tt¡t¡¿¡ ¡o creíturo, :a co¡¡rição .ecuúdãri. a rrlrção e ouhrr

'I

__l_

_tL

,_!L

__l_
__l_

-a_

-rr,30
l.j-

__-_-t_

@
(o



(Contcúdo c Enfoque de Cada Câpítulo e do Conjunto dâ Obral

. . D.ft!i!ãG. it¡. DíÈ.ú.ã€. s.r;ô fc¡uí¿.. @ c¡DÍcuro
¿rr¡lo.r !re.o -. dl¡...;o rã ¡ t!.È.d¡ û.qu.l. c.FíÈüro d! obr¡
. - o c.rfrolo d¡ ôbr. rr.t. 4. 

^...ot 
6Lõal.

I - 
^ 

¿tæ¡.;o ã tr.t¡d¡ nô ê.Þítulo, .a. coDdlção Þriúclp.t .6 r.t!ç¡o. ouÈ¡¡!
c . 

^ 
dløn.¡o ã tr¡t¡¡¡ ¡o crpfturo, ea co;igão .oordeud. c@ @rt¡.

s - 
^ 

¡lIæDão ã tr¡t¡¿¡ no cáDíÈ¡lo, .o cordiç;o .ecu!dã¡i. 6 retação r otror

(o
O



TABÊLA ¡E:
(conteúdo e Enfoque de cada capítulo e do Conjunto dã obrá)

' D.rí¡tçõG. d.r Dt!ê¡'ã.. ..t¡o lrcrsfd.' ao C¡Dítulo

E.p.to e !!.a.o - . di@¡o ¡¡o ¡ tr.t.d¡ úqs.l. c.¡ftulo d. obr.
. - O C¡píúro d. oDr¡ t!.t. d. 4¡trot.olo6l¿

rÛTÀI CE¡¡I.

x9 ¡

Þ . 
^ 

dtæEio å t eÈ¡d. no csÞítulo, .' coôdiç¡o Þrin.iÞ¡l ú !c1.ç¡o . @tÈt
c - ¡r dtæú¡o ã tr¡t¡¿¡ ao c!¡ltulo' ê! coodiç;ô Sggglggg co¡ 4t!.!
s - 

^ 
díæùã9 é Èr¿t¡dâ no cagftuto, ro coÞdiçÃo .¿cundárt. 6 rehç_ro e outtra

___L __lL

I



ÎÀBELÂ 19: I{ACRO-FSTRIITIINA DÂ OBRÂ NC Iq: CÊTJLOGIA FfSTCA . C.R. LONIHEII E R.F

(Conteúdo e Enfoque de Cada Cepítulo e do Cohjunto da obra)

+ - D.rlriçõ.. d.. DI¡.n¡ã€r..¡ão lácrúíd¡. æ C¡pítúro

Err.9o 6 !!.!co . . di@n¡Ãô nio é tr¡t¡¿¡ n qúel€ c¿Pitùlo då oùr¿

t - o ..pÍrqro d¡ obr. tr.t. dc A¡troS.ologl¡

p . Á díændão ã rr.r¿da no crÞítulo, eú condiç;o rl¡!9¡p4 €G relação e outtea

c . a diæNão ã *ata¿a no c¿pítü1o, eô cotrdição S99Ilþlglg cø out¡a'
s - À Ctæ¡rão ã tlstsdâ nô câÞftulo, 4 co¡d1çãô !êcutdãriâ er trrrgio e outtrc



IABELA 20: ¡I^CR0-ESTRUTURÁ DA oBRÁ Ne 20: FttYSt
(Corteúdo e Enfoque de C¿da Capítulo e do Conjunto da Obra)

i - rÞIiúiçô.. d!¡ DíED!ã.. ùr¡o i¡cluíd.. no crpftuto
¿.p.ço .¡ lr.øo - t dl¿¡,:& ¡b é tt*t¿t ¡.{@t. apftùto d. obr.
. ' O úÞfrúlo a. ob!¡ t!¡!. ¡t. ¡.trot.o1oaf.

olal \aì{ËRrcl

s

_2--

l*

P - A di!êr¡ão ã rrårdd. no capítuto, a condiç;o Þ;in.ipsr en relaçio a ouùaa
c - 

^ 
<tlæMão ã rrårÂdà tro ca¡ítuto, ø co¡¡lição coordc.ddâ cd ouÈr¿r

s . A dtænrão ã È.t.d. ûo caplturo, co condição .ecundális êD r¿tåçÃo . ostr..

L-L
l--r
1¡Ll-

2

I

_3,



ÌÂ8ELA Zt: ¡fr\CRo- ESIR1nURÄ D^ oBR,l Ne 2r: PHYSICAT. G[01.06Y - J.E. Se¡ders
(Contcúdo e trtoqùc de Cadå Cåpítulo e do Conjurto d¿ Obra)

+ - ¡'¿tLiíiã.. ¿.. Dt@o.ã.r ..t¡o iñcrúíd.. ¡o c.pítutó
¿.pãço 6 ¡r.¡co - . diÈ@¡o úo ã Èrar.d. n.qùGtc capÍru¡o dá obrr
r - o c¡Þítslô <t obr. rr¡t. dG 

^.rrog61ogi.

IOTA¡, GER¡T

ti9

! - 
^ 

diæn.ãô ã Ê¡at6då no c¡ÞíÈuro, eú cordiçãô pri¡cipål e¡ rêrsção . our!å¡
c - A di@ne;o ã trat¡¿a oo cgÞíLuto, Ð condiç¡o coordérs<rá cd 6tra6
s - a diæn6;o a tr.tsd. no .åpÍruÌo. e!.@diçio Ieg!!qi!È eo etação e otrar

: _21_

.IL-

}L

I

L

5



(Contcúdo e Ënfoquc de Cada Capítulo c do Conjunto da Ob¡a)

VIN6 EARTH, A 1

+ - D.li¡I9ãÊ. d.. Dfrlrãê..,r¡o tú.1úfd.! rc c.ÞíÈuro
E.Þ¡ço ã lr¡rco ' . diærr;o n;o ã tr¿r¿d! n.qùctê c,pítulo .¡. obr.
i - o c¡9fkro d. obr. t¡.r. ¿. ¡.rrog.oloat.

10T^t- GEB t

¡t9

P . 
^ 

di@r.;o é Èrat¡d¡ 'o .ápÍtùro, €n condição princÍÞãl e6 t€tanão ¡ outr¡Ê
c - À ¡liæûr;o ã rr.tå.t. no cáÞÍÈoro, eE coturisão c@rdGmd. coo ourr¿.
S - 

^ 
diæns;o é r¡ata¿¡ ¡o cápÍÈû1or eD condir;o !êcundári. êr retação e outrro

-tL

_t!_



TABELÂ '2!: ¡{ACR0-ESTRUTUnA DÂ OBnÂ Nr 13: lHE EÀnTll, AN INTRoDIICTIoN f0 PüYSICAL G[0106Y - J. Vcrhoosen

(conterÍd. e Enfoque de cåde capítulo e do conjunto dâ obra)

+ . Er.fi¡i9ã.. d¡r Diænrõ.. e.tio in<lûíd¡. Þ c¡ÞÍrulo
E.p¡ço á E ¡rco . . di*À!;o ¡io ó tr¿t¡¿¡ øqú.lê c¿pÍtu1o dÀ obrã
r - o c¡pítu¡o d. obr. rr.r. ¿. arrro!.ololi.

P - 
^ 

diñensão 6 tr¿tåd¿ no cepítoto, en condiç;ô plbgi¡el eo rctaçÃo r outtas
c ' À diæn6ão ã Èr¡trd¿ ro caÞíturo, eo èødiS¡o c@¡d.Gdr coo oùtrs.
s - 

^ 
dioênr;o ã trltåd. þ c!Þítulo, 6 co¡dtção lecund6rt. 6 terrção r outrar



1¡IBELÂ 2{: }fÀCRo-ESTRUTURÀ DA OBPå Nc 21 : INTRODUCTÍOT¡ TO I;^n sctENcE - A. B¿ise¡ e x-8. x,ãúskonf
(Contcúdo e Enfoque de C¡da Capítulo e do Conjunro da Obra)

+ - D.fiÁitõc. d.r ¡rieÀ!õ.r ..t¡o tacruídá. að c¡pírulo
Etp¿ço ð t¡¡Dco . r diæn¡¡o !ão ã rr.r.d. D¡quê1. c.rítúlo ¿¡ obrô
. - o Gápítqlo d¿ 6Þr. trât¡ d. ¡¡rrot€otogt!

Þ . A dtætrÉ;o 6 t¡atä¿a uo cepíturo, eo co¡diçâo Þii¡cipat @ relação e outtas
c - 

^ 
diæ¡são ã rr.È¿d¿ ¡o cepírúto, eû coftrição coùdenadÁ cor ôur¡..

s - 
^ 

dtñD!õo ã llsráda.o câpíruro, .¡ 
".,diç;.;;;; "o 

rereçio e o"tro



_E4¡I!_i!MçE!_i-l_. !së_9__g!_!lee(Conteúdo c Enfoque de Cada Capítulo e do Conjunto da Ob¡a)

. - D.fi¡içã.¡ d¿. Dieú.õe. errÃo i¡ctúíd.. ø c¡pírulo
¡rp¡ço e a¡.æo - ¡ ¿læoio ¡ão í tr¿t¡¿¡ nsqûêI. eDítulo dá obr¿
. - o øDítulo d. ob¡. t¡.t¡ ¡¡. Arrroa€olott.

P - ¡r diænrão ã rrarådâ !o cåpÍru1o, e! con.tição p¡incipal ø .elåç;o . ourlas
c - À di@@ão ã t¡¿ràa "" c¡ÞÍrulo, €b condição coordên; .ø outrsá
s . A diûen6¡o ó tr¡t¡da ¡o capíturo, eo coudiçÃo secundÁria eo retação a outrae



ÎA¡EI.Â 2ó: !4qRO-ESTRUTUR^ DA oBR^ N? 26: EARTH SCIENCE - J.c. t{ava.rrâ e Ourros
(Contcúdo e Enfoqùc dc Ceda CaDítulo e do Coniunto da Obraì

+ - D.li¡íçô.r d.. DiæÃ.õ.¡ ..r¡o hctuíd¡. Þo C.Þíruro
[.p.fo 6 8.!¿co . . diao!¡o ùì ã È!sr.d¡ úqu€I. c¡pÍtulo ds ôùrå
. - O c.pítuto d. ob!. ar.t. dG Á¡rroa.otoSl!

OTAL ¡iUIÉRICC

,
2

I
-i

I
2

l
7

2

I

P . 
^ 

diûensão ã lraråds no cåpíÈq1o, e¡L cosdiçâo Þrincipál eD ¡èråç;o á ørras
c - 

^ 
.lircndÃo ã rrata¿¿ no capÍrùlo, @ cô¡dição coold€¡ãitå c@ ourr¿!

s - À diænr;o é tr¡t¡¿¡ no capítuto, æ condtção secundãri¿ e¡ ælaçio e outrae

--J=-l



TÀBELÂ 27:
(Conteúdo e Enfoque de Cadâ Capítulo e do ConjuDto da Obrâ)

+ ' D.finigã.. d.. Diænrõ...¡r;o i¡.r¡rídâ. @ C.píÈulo
Erp¡ço ã lr.úco - . diE u¡o ¡io ã tr¡t¡¿¡ uqù.lc c¡pírulo d¡ ob.á
. - O c¡pítulo d¡ obr. rr¡t¡ d. Lrroa.oloSl¡

P - À diæosão é trårâd¡ ro capítuto, ø condição EÍ!g!!g! €o ré1.çAo ¡ our¡¡s
C - A diæô!ão ã tretádå no capÍtuto, eo co¡dil¡o coo¡deEda cou @¡rú
s - A diE€86Ão ã t¡st¡¿e ¡o capítuto. eu co¡dição .ecurdãri! èD reraçio a outrar



(Conteúdo e Enfoque de Câda capítulo e do Conjunro da obrà)

. ' D.liDfçãe. d¿. Dian!õêr..t;o iõclùÍd.. @ c.pítùlo
¿.p.ço er Br¡lco . . diüorão ¡ão ã t¡¡t¡¿¡ ¡rqu¿I. .¡pílulo dd obrá
r - o ..pÍtúlo d¡ ob¡¡ rr.l¡ d. &troa.o¡o8l¡

ITAL \1N'fRIC(
:ADA CO\D T6(

'1.
'L

I

Il¡I'lz'_r_-:-

s

IOTAL G¡Â¡!

ti9

¡

_1.
'

P - 
^ 

diEúÃo ã Èr6tsds ro cepÍtulo, m côidiÉo !!¡¡g:I3! es lersção å aur¡å.
c - À diæNão ã *âtEa¿ no .âpíturo, d condição .oordeGd¡ c6 ouÈr63

s . A dis€n!ão 6 tret¿¿s ¡o cepítuto, eu coûdidô 6ècu!d;!iå ea relação e outraa

_¿

lò

_u

_l_
_l- --28__,rl .

.L

_l_
.-r _L

I 32

c



C.Þaosh¡
. E¡. Dl-¡¡õ.¡

IAIEL 29: ÍltcRo-EsllurunÂ D^ oBn r ¿9: GEoLoGy 
^rD 

FAnrH scrE cE sooRcEBoor - R.H. Hêrlcr lÊ¡tltorÌ
(Conteúdo e Enfoq¡.¡e de cada Capítuto € do Conjunro da Obre)

. - D.l{.IÈ.. d.. otæÊ¡õ.. ..G¡, l.c¡ûfd.. ûo c¡rlèr¡rq
l.9.to q !r.¡.o . . dtrt¡¡o ¡;e ¡ r¡...d. ¡Fqu¡t. c¡pfruto dr ob... - O c.pfà¡¡c d¡ .Ë!. rr.t¡ d. ¡rlros.oroth

IOT¡L GERÂL

N9

P - 
^ 

diæn|¡o í tr¡t¡¿¡ ¡o c.Þírulo, êû con¡rtç;o Þli¡ciÞ¡l 6 teLçio r outrra
C . A dlæú¡o ã rr¡r¡it. e c.þír!¡o, .! èondiçõ c@rdê¡Êd¡ c6 @¡r..
s . ¡r dttq ¡N.¡o ¡ rr.tqd¡ æ cesfturo, ra 

"..drr¡. ..:;á_;-.. tcl4io r ottr

2¿



TÂBELÂ 50: HAcRo.EsIRrrUÂÂ DA oBRA N9 ]O: E}.IVIRoN¡IENIAL GEoscInNcÊ, TNTERi\CTIc}] BETNEEN NATURAL SYSÎETIS AND ¡IAN -4.N. StfãhIET E Â'H. St¡Eh]ET

[Conteúdo e Enfoque de Cada C ítulo e do conjunto de obra)

4 - D.fidr;.. d¡. Dt!.üõ.! ..t¡o tñclufdú ao C¡pfÈûro

¿.p.to 6 lt¡ûco - . draúio r;o ã Èrât.d! ú¡qucl. c¡pftulo d. oh¡¡
r-- O c.rítqto d¡ ob!. tr.t¡ dc ¡¡r¡oa.oloti¡

P - a di@ûsão ã trqráde no c.pirulo, e! c;"di9ão E¡!S:fg! "ú !êtsç;o . oúka.
c - a diæús;o á t!ÁÈada no capíÈuro, êe cordição coord.ùdå cú oùrrás
s - À di@nêão 6 t¡.t¡de ro cé?ítulo, @ coDdição secund¡liâ êo ¡e1¡çÃo á ourróe



(Conteúdo e tnfoque de Câda Cnt'ítnlo c do Conjunto da Obra)

. - D.ririç;.' d¡. Diau.õ¿. .rr:o iñctûÍd6. !o c¡píÈuto
E.p¡ço É BrsDco - e díæu;ô nÂo ã t¡et¡¿¡ ûlquel. cepírúto da õbla
r'o cåpírulo d¡ ob¡¡ rr¡r. d¿ 

^.trogeotogt!

TqTÀ! GERA¡,

N9

P - A diærsõo á r¡áÈada no cåpíruro, êù condição p¡incipal eE rêraçÃo ã ourr¡s
c - À direneão ã t¡¡È¿<t6 ro c¡pírslô, eE cdrdição coo¡deMd¿ c@ ou¡r{¿
s - A diæ¡.Ao ã rrsr¿de no ca¡írùlo, êo condição aecün¿ã¡iå @ retâFo . ouÈ¡rs

21

l



(Conteúdo e fnfoque dc Cada Cafítulo e do Conjunto de obra)

' - D.fiûÍçõG. .t¡¡ Diæn.6e. .!.ão incl!íd!. no C¿pítuto
Zi¡.ço 6 lr¡Eco - . di*ô¡¡o ¡io ó rr¡t¡¿a üqu.¡ê opÍtúro de obtá
r - o c.9íÈu1o d¡ oö!¡ tr.r. dc ¡.troa.ologf.

TOIÀL GER,¡L

NE

¡ - A diûèn6;o ã Èr.tåd! tro cåpÍÈurô, êE condição priÞcipal a rckção e outroa
c - A ¿iDên.ão ã rr!E4d6 no capíruro, ea co¡diç;o c@rdênãd6 co¡ oucrås
s - a dí@@;o ã t!;rådq Þo capíruro, eo coûdir;o dccúndári! eo rcração I outtar
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(Cont cúdo e

TtlE EARîH E¡{VIR0i\"IlFlç1 - J-.I F¡ûâ"

. - D.fi.içã.' d¡¡ D¡8..!;ê. .!r¡o iD.ruí¿.. ¡o câpíruro
¿rÞrço.d Bráæo -. dírø¡o ¡ão ð tr¡t¡¿¡ ¡åquêtê.¡píruto.tá obr¿r . o Cåpítulo it. obr. tftt! d. Árrrogeo¡o8t.

P - À dibendÃo ã rtãtade do capíturo, æ condiçÃo princip¿t eo rctação e outtoa
c - ¡. diæûão ã rrâráda no c¡ÞíÈulo, .D êotrdiçãô coddeDád. c6 ourr¡i
s ' À diæn.ão é Èr.râdå @ .åpíruro. €! .o.diÉo;;;;; 

"a rereçio r outtaa



(Conteúdo c Fnfoque de câdå Cãpítulo c do conjunto da obrá)
Nr 35: ËVoLUTION OF SEDTMINTARY ROCKS - R.ll. Ga¡rels e F.T. l!âckenrie

. - D.rídiç;t; d,' Dia..õ...,t¡o tncruído æ c¡EíÈulo
s.r¡ço ¿r ¡r.æo - . diÉo.;ô úo ã rr.r¡d. iâquc!. epírulo dá olrã
. - o capÍtulo d¡ ob¡. tr¡r¡ d. ¡lrrõg€oloai.

T{ITÁI. GERÀI,

¡9

? - A diæns;o ã t¡ata¿¡ no capíturo, eia condiç;o Þ¡inciÞãl éù æraçlo r ourras
c - Â diÉnBão é ÈÞrãd¡i no capítut", eo côndição c@ldeda<ta coE our!æ
S - A diænsão ã trata¿¡ ¡o capÍturo, eo c6dição secuEdárís eo rét¿ção . outEA!



(Conteúdo € Enfoitue de cada Capí1ulo e do conjunto da Obra)

+. D.finiçõê¡ d¡. Diaúã¿. e.t;o lncruí.t¿¡ ûo ç¡DÍtulo
i.p¿ço à tr¡æo - ¡ dtdú¡o ú¡ô ã ttlc.dr !.q@1. c.Þítulo dr óbr.
. - o crÞítùlo d¡ ob¡¡ tr.t. dc ¡rtro8eoloSi.

¡ - 
^ 

direßão ã rrsradá no cápílulo, êE coûitigio prlncipår eE ¡er¿çÀo ¡ ourrás
c - A diGcû¡;o ã t¡a¡i¿¡ rc capítuto, eo coDdição coordenådá co¡ ouclsg
s - A diú€ú;o é t¡ota¿a no câpírulo, 6 conaição aecunaãria o rètáção a ourred



(Conteúdo e Enfoqr¡e d€ Cada Câpítulo e do Conjunto då Obra)

+ - tÞfioiçô.. d.¡ Dìæ¿.õ.. .'t;o incrûÍd., e clpírù1o
E.p.ço .¡ lr¡ñco ' . diænBão oio ã t¡¡t¡¿¡ naqoele capífuro
r - o.¡tírulo d. obr¡ r..r. dG ÁlrroAeolosÍ¡

1ÛT¡! GERÀL

N9

P - Â diDer.ão ã r¡ãrâde no capítulo, em cordiçio Þ¡incipal eE relårão s our¡¡!
- Â diæ@ão ã r¡årad6 no cápírü1o, .o co¡dição coo¡deûada coE ôùr!åú

s - a dirend;o ã ¡tata¿¿ no c.píruro, eb coDdí9¡o lssrI!élq eo rertção a outrea



IABÊLA 38r IIÂCRO-ESTRUTURA DÂ OBR.A Ne 58: PL^NET E^RTH, lls PHYSICÂL SYSTEMS THROUGH GEOLOGIC ÎI¡lE - A.N. Si.ahler
(Conteúdo e Enfoque de Cada Capítrto e do Conjunto dâ Obta)'

. - D€fini!ã.. d.. Dian.ô....tão trctùfd.r @ c.pÍtulo
t.p{o 6 lr¡ûo - . dt@o.¡o tr;ô ã t!.t.d. r.qs.t.
| - o c¡pftùto d. obr¡ tr¡t¡ d. 

^¡troE.ôlôsl.

P . 
^ 

di@n6ão õ Èrár6d. no cåÞíruro, ú condieão pr¡ls¡Ig! eo reraçÀo a outras
c - A di@ßão 6 t¡ãt.d-å no c¡pÍÈù¡o, €ø eoûdição coordetudô coo ourr¿s
s . 

^ 
diæú.;o ã rratåd¡ ro c6Þírslo, e ccrotção ¡ggygfi¡þ ¡p ¡êtsç;o â ouÈ¡¡s



IÁ8ELA 39: }ü|CRo-ESTRUTUM DA OBRA ç 59: THE ÍÂY EA.RTH fioR(S, A¡t INTRODUCTIO¡| TO THE NEF GLOBAL GEûlOcy À\D
ITS RET,oLUTION^RY DEVELoPITßNT - p.J. l{vtlie

e Enfoque de Cedâ Capítulo e do Coniunro da Ob¡al

.. D.!IÀÍçõ.. <1.. DlÈúõ.r..t¡ô tÀcruído @ c¡plÈulo
¿.r¡fo 6 ¡r.æo - ¡ di4Ùõ n¡o ¡ t¡rÈ.d...qú.1. qpírulo dÃ o!¡e
r - O stírúlo d. oÞ¡. rt.r. ¿. t¡t!o!.oto3l.

IOTÀL ìAÍERICC

c

P - ¡l diælsão é t¡ere¿a ¡o c¿pÍrutô, ed condição Þ¡inciÞåt eD r.¡ãção . our¡å3
c - A dt¡enâ;o é t¡"r.¿-" .o c¡pírqlo, eo condição coordeúrts c@ oúÈr¡d
s - À dl@n.ão ã rrÀr,d6 rc cáDÍruto, .ú co¡diç¡o ,ecundã¡i. eú ¡è¡dç;o . oùr¡r.

L

:



(conteúdo e f,nfoque de Cadâ Capítulo e do Coniunto dâ Ob.a)

FÄRTH

. - o.rinifô.r d¡. DiæúõÊ¡ .'t¡o côâri.t.! ¡ô C.píturo
lrt.ço 6 tr¡Eo -. dIEú;o ¡io á t¡¡r¡d¡ !¡qucl6 c6píÈu1o dd oòEá
I - o c¡pÍtulo d. ôbr. t¡¡t. d. ¡rr¡o¡.olori.

¡ - A dibên.;o ó r¡lrad¡ no <ápíÈulo, 6 co¡diç;o principÃr e! ¡eraç;D â õurra.
c - Ä diæo.ä ã r.;È.ì" "" cdÞíruro, eE condição <oordet¡adå c@ ouÈrás
s - Â dt@n.ão ã rr¡t¡da ¡o c¡!ítulo, en èondiçÀo secundáris ea reração r ouctae



GRIJPOB-TABELAS4Ia45

CONTEÚDO E ENFOQUE DAS DIF.ERTNTES

_0!_849__!4_4ygÞ lB4_,__N-4 E s CALA DAS Dr ¡,rE N sÕE s



IZrr!!¡¡
- i -L-:- lI i ¿i I;T::Ï--- --

.gori¡¡ -
rq¡¡ Dirar;.¡

C¡t

ESFEP¡5
I'ATE¡IÂI5

a5?ECtO
Ffsrco

._¡!l{9.1'qs
Evol¡,çÃo DE

!l_¿:;TOS

_!lo!!ç¡9___!

t!r,DE::clÁs
EVOLU¡¡yÄS

c¡r:'J.l-^t r',t-t I c
cao¡fsi¿o'-
i!õr,r|: ¡ co -
c¡e¡0..,i¡Íicc

^5?Ecto!srÕ?-rco

_!LSf!Rt1

c¡oloct_Á
Á-'6tÊ:í1 1

C-"ot¡Ct^
Ecorì¿.:lIc¡

',.(o nív€i dr t¡cro-catí¡turt do t€xto



TÀßELA,2: vALoREs PERCENTUAIS DE CAPfIULOS EI'I QUE CÂDA DIIIEIISÃO É TRÂTÂDA' NA COND I CÀO PRINCIPAL (P} EM CADÀ OBR,{

'¡o nív¿l de !3cro-estrutura do terto
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VALORES PERCENTU,IIS DE CÁPfTULOS Ë}f

ISPEÊIO
Elsrco

¡5PECTO
f¡ISTóRICO

f¿Ì:DÊtictas
EVCLLITIVÀS

ÈIsllij ç2
l Àc,.:o cr:asrnú¡lca n¡ r:alfPFza solJlE o lrorJÌl

ci''t E t 
^ | t i i u,:-1 :'Ll it-ryf Sl"Sg-yll:Ð1r{'l o -

,Ì3IfìifÂL I tl_Àtj:JÀri!lifo LRBÄso

rlç_!¡..ÈE_!{:-P_0 L_!¡$jrgIr.L__

clclccta
Eco::¿yrci

tao nível d¡ ¡àcro-e5trutura do texto



720

GRUPOC-TABELAS46a50

coNTEflpo E ENFoQUE pOS SrJB-CONJUNTOS

-DE OBRAS DA Aî.,IOSTRA,NA ESCALA ÛAS DII"ßNSOES



C¿teSorj ¡s

T,{B[ LA 46

VALnRIS ttlìRCl:NTTTAIS IrÍt)IoS Dlì aÀpfTt rìç Fll n i
çADA nllr.NSlo ,{¡^Rt;(:ll' xOS S ß-CON.J(JNTOS I No CoNJIJNTO DÁS OBRÂS

ESFIR.AS
I14TERlAIS

UE
ê suås Dimcñsã€!

ASPECTO

Ff slco

oø lo< l.iÀ8E lEü luã

fLna | Ä11lo\Ft Rl Cr\

li¡.¡rlscn rì r Jde

!!tu!9 I-srir¡r s iol.'.r 

-ìESTRE Lqiriì4 !¡Þl¡qq

HIsl óRIÁ B

IENDENcTAS
EVOLUTIVAS

DA NATUREZA SOBRE O IIO]'II

^s 
DA 

^ç^o 
Do ¡ÌollEM NA ììÄ rulÊza

RÈCURSOS IlINE
-r:x¡i' Ìillrî ä



Pì NOS SIIB-CON.IUNTOS E NO CONJIINTO D^S Oß

. su¿s Dimcnsães de Anãlise

ASPECTO
Flsrco

DSFEP,AS
¡t_ÂlEnt^r s

IÀS T)A ACAO DO HO}IT:M NA IIATUREZA

IE_g_u¡lgq ¡l$tE4j_,E !¡¡-RcÉ!çqs .,._
ÐriuR r r'Gñio-i -Â¡:clclcc¿H ¡¡ ñrcu-uirCõs--

r^o níyê1 d. ûác¡o-€s!rutu!Á do texto



TA8Ët.Â 48

VALORES PnRCnNTlli\IS ¡ÉDTOS llc C^PfTULOs El't Ql,E cADA nIllENs4g
APAR-bCE N^ CoNpt(ÃO (:O0R|)8N^¡A (C) NoS S0D-CoNJUNToS E N0 CONJrrNl0 D^S oBR^S

c","€*.'u-..-ì=-----------.------..- sub-conjunÈos

e suas Dimensães de Anãtise 
-.-.---==-_--..- 3'

s

a

o
B

J
E

I
o

D

G

0
L
0
G

I

ASPECTO

Ffsrco
ES¡EÂAS

}',{TERIAIS

EXTI RNA

5

I

CROSTA

INTERNÁ
3

3

HIDROS
FDR]T_ !ç,4-'____

NAS ÐSI lo l 30 33 JI

ÂSPECTO
RtsTóRlco

ESFESÀS 3

DE

E

TENDENcIAS
EVOLUTIVAS l RxrlER LLIlle4

sfvErs I nrñ' ñn

N

E

s
I
I
c

I

¡fsrco

cÊoi'tÁ1 ¡:t'tÃT I co

2

D

A

CEOLOCIA
A.IfBIENTAL

GEOLOCIA
EcoN0¡IlcA

GEOTECNI.{

CEOI-ôCTÁ M1I.ITÀR

ütsToRIA DA CEO|.OCTÀ

DIHENSõEs

.^ô nfv.l da ú!cro-e!trutu!a do texto



TABELA 49

IIIDIOS NË CAPf'II'I,OS I]M ÔII]I CAI]A DII\1IìNSÀO

ÂPARECET NÂ CONDICÀO S¡CIJNDÁRIA (S) NOS SUÙ-CONJUNTOS E NO CON.TIJNTO I]ÀS OBFAS

e 6uas Dihens;es de ÀñÁlise

ESTEP¿S
!I¡TERIÁIS IìiÏERIOR DA']'I]R¡,4

ATìfOSi¡:RICA

ills 1.08 14 _!:.s,!qÄ___
ììISTóRIA SIOIÓGIC.

EVOLUçÂO DE
E\¡E¡iTOS

TENDÊNCIAS
EVOLUTI\'AS IRR!VER

sIvElf

.-!L q-u¡i_gs_!l!¡-BÂ Þ-p-.u$tEclrl
EX-AURII'IENTO S R¡ìCICI-ÂGEM DÊ



I25

TABELÂ 5()

VÀI,ORES PERCENTI'Á fTl[,os TJ¡1 O(IE CATIÀ NIMËNSÃO APARECE¡

NÂS CoNnICoES pRTNCIpAL, (p) E CoORnLN/\D^ (C) Nr'S SUB-C0NJ NToS E N0 CoNJTJNTO DAS OBRAS

€ 6ùåE Dimens;cs de Anál ise

FfsIc0 | IrÂTERrArs

Ets I EõII'ã

DA 1'ERM

l ERÀ- latroJifRtcÀ ---.
I lÀÐIsinL-tr^DÀ --

SI S1t¡',Á SOI ;"I

EvoLUçÃo DE L.!ìr-!ÉSr{ -L!!¡
ììlsròRr/\ Rror-ócrcÀ

DO IIOI.IJìM NA NAîUREZÀ



cRUpOD_TABELASSLaST

CONTEIIDO E ENFOQLIE DAS DIFERENTES OBRAS

DA ,qMOSTRA, NAS ESCALAS D4S CATEGORIAS E SUB-CATEGORIAS



TABELA 51

VALoRES P[ !_C_EIr UA r s ì\tÉpt 0S pE CAp

CATEGORIA DE ANÃI,IS[ APAIì.ECE - E¡I CATìA OBRA, NAS TR¡S COIiDIÇÕES DE ENFOQIIE

(P, C e s) coNsl p¡jRAlS=_ EûDO)

CATË COBI.AS
MìTODOLOGIA DA

rNvEsrr c¡,çÃo
c¡, oLÕ cr cA

OBJE'TO DA
csoLoclA

HIsTóRI A
DA GEOLOGI A

sl14 ltoo
z lhl roo

6lloo
- itl ioo

a I eo
- -_ I
__2!l_LqS_

r-l-;-1;óô
r-8-l-- . .l 9-tr

!l_l__a
17 I r.3

,..å,-,1 r !

s l19 l2L

P = Condí ção PrincipaL
C - Coodi ção Coordenad¿
*Ao níve1 da rhacro-es Lrurura

S = Concli ção Secundã¡ia
Total = Sen discrlminação de condição
do lexlo



r28
TASELA 52

VALORES PERCENTUAIS I\,fÉ DI OS DE

CAPÍTULOS EM QUE AS SUB-CATEGORIAS ASPECTO FTSICO

E AqPECTo HrSróRrco APARECEM. EM cApA oBRA, NAS

TRES CONDIÇÕES DE ENFOQUE (P, c e s) CONSIDERApAS

SEPARADAMENTE, E NA FORMA INDISCRII',ÍINADA (CONTEÚDO)

P - Con di ção Principal
C - Condí cão coordenada

. S . condiião secundárÍ a
Total - Sem dis criminação de condição
*Ao níve1 da nacro-estrùtura do texto



'I to

TÄDELA 5 3

s F ËRaÊNT liÅ I S NfDIOS

DÀS ES !E R,\S v^TÊÀI.\tS 
^t,\ñ¡:Ct:*

E N Fo!!!
f NnlscRi tfrN^DÀ lcoNTuaDoì

TE¡R^ CO¡10

UM TODo

P. cond i ç ão Prlncipål
C. Condi ç¡o coorden¿da



TÄBE L,A. 5 4

E RCENT UAI S MÉDIOS DE CAPfTULOS EM OUE

CADA S UB-C¡.TE CORl Â DO Hf S TÕRI CO APARECE,t DM

cApA oBRA, NAs rRCs coNprÇõES pE E!lQq!! l¡1 c e s)
c0NsrDERADAS SEpARApAMENTE, E NA F0R¡lÀ rNDrscRtMrNÀpA ( coNTEúpo)

ES¡ER¡S
TEM!O¡AI S

EvoLUçÃo DE _
EVBNTOS + RDGÌOES

P - CondÍ ç!o Principal
C. Condi ç ao Coordenada
S - Condição Secundãrí a

Total - Seo discriminação de condição
*Ào nível da fi¡ a c ! o r e s t r u È u r a do tÞrto



TABELA 55

_YALoRES PE RcENruArffi g_!Ê_!4{M!q_ Ël!j-E
CADA SUB-CATEG0RtA AQUI DISCRIIlINAD.A ApARECE. NAS

rR¡s coNDIÇÕËs DE ENFOQUL (P, 
-ç_-9_Ð_ 

rqq_ry_B4l4å
SEPARADAITENTE, E NA F0 RrfA TNpISCRI¡tINADA (CONTEúDO)

P - Condição Principat
C. Condi ção Coor:denada
S - Condição Secundã¡i a

Total - Sem discrimin.rção de condição
ÊAo nível da rn a c r o - e s t i u r u r a do ,rex!o

¡dTODO FfSI CO

ÙdToDo HISTõRIco
I FÍSI CO.HIS TõRI C(

P c s

þ,
c s ota

t 10 10 LO 10 L9

2S 6 35 l1 18 L2 4L

3 t2 t8 29 6 6 18 29

3 2 I I
5 8 l2 I ?8

25

4 l 20

6 11 13 t3 29

7 L3 t3 t7 4 L3

8 IA i(, 50 7 7 I4
9 8 12 ìs 8 ¿! 23

10 5 5 16 26 5 5 t1
6 1B 2.4 6 t8 24

6 3B

3 4 2) 25 l) 4 29 38
5 5 26 11. 5

5 4 9 t3 9 13 26

L6 3 36 39 10 ! t9 32
1 1L 4

21 27 27 27

19 4 22 30 4 43
20 L1 26 t3 I3 9 26

li 22 1l 22

22 t9 6 t2 24 41

23 I3 40 27 80 13 L3 40
24 15 23 I 31 38

4 32. 8 I2 8

26 t0 1q 29 5 10 L4

27 2 to 16 'tn

28 I 4

18 18 35 7l 6 2 2 2q

30 9 4 9

JL 9 32 41 g I
6

33 22 48 70 'I 19 30

Jtl 25 25

35 8 85 92 I i8
36 2 A4 I z2 39

37

38 24 2 t2
39 11 55 67 33 50

40 29 )9 6 6
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TABELA 56

VALORES PERCENTUAIS MÉDIOS DE CAPfTULOS EM QUE CADA

coüBrNAçÃo DE suB-CATEcoRrAs AQUr DrscRrMrNADA ApAREcE*
NÀS TRgS CONDIçOES DE ENFOQUE (P, C E S) CONSIDERADAS

sEpÀRApAMENTE, E NA FoRMA rNprscRrMrNAp¡ lj!!l!! lqD9)

P - Con di ção Principal
C - Con di ção Coordenåda
S - Con di ção Secundãria

Tocat,- Sem discriminagìr de cond,ição
*Ao nível da rn a c r o - e s t r ¡r L u r å do Eexto
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TA.BE LA 5 7

VALORES PERCENTUAIS MÚDIOS DE CAPfTULOS EM QUE AS

SUB-CATEGORIAS GEOLOGIA AMBIENTAL E GEOLOCIA ECONOTIICA

APARECEM* EM CAD.A. OBRA, NAS TRÊS CONDIÇõES DE ENFOQUE

(P, C e S) E NA FORMA INDISCRIMTNADA (coNTEODo)
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TABIìLA ó6
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CAPTTIII,O

AN,ALISE E DTSCIJSSÃO I]OS RESULTADOS

A anã1ise e discussão dos resultados, em consonância
com os quadros problemático e teórico delineados pelo estudo, im
plicarão ern conciliar, nas diversas relações possíveis e necessá
rias , três conjuntos distintos de variáveis , a saber:

A. Variáveis relativas ao conteúdo das obras
. categorias de con te údo

, sub- categori as de conteúdo
, dimensões de conte údo

B. Vari-áveis relativas ao agrupamento das obras
. conj unto de obras
. sub -conj untos de obras
, obras individuais

C. \¡ariáveis relativas ao enfoque do conteúdo das obras
. condição indi s crimin ada

, condição principal
, condição coordenada
, condição s e cun dári a

Iniciar-se-á pela análise do conportarnento clas djr¡e rs¿¿s

categoÌias, sub-categorias e dinensões de conteúdo, no que se re
fere âs obras no seu conjunto, isto é, inclepcndentemente rlos sub
conjuntos a que estão filiadas; este co Ì)ortamento será examina-
do sob o ângu1o das diversas condições consideradas, Em segr-ri da,
procurar-se-á deterninar as principais serneJhanças e diferencas
no conteúdo e enfoque dos diversos sub-conjuntos, separadâmento
nas escalas das c¿ltegorias, sub-categorias e dinensões. Esta eta
pa servírá de basc pera a seguinte. erì que sc procurará rcunir
todos os tTaços dist"intir¡os de cada sub-conjunto, estabelecendo-
se o padrão de conteúdo e: cnfoque de cada linha c1e conteúcio cor-
respondente. Def i.nidas as lj.¡has de conteúdo ou os padrões espe-
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cíficos de conteúdo e enfoque dos sub-conjuntos, o passo seguin-
te será o confronto das obras "indeterninadas" com os tefeÌidos
padrões, visando classificá-las ern a1 gurna linha de conteúdo pr6-
adnitida ou sugerir novas linhas de conteúdo.

1. CO}ÍPORTA¡{ENTO DAS CATEGORIAS, SUB-CATE60RIAS E DTI4ENSOES

DE ANÃLISE PERANTE AS OBRAS CONSIDERADAS EM CONJT]NTO

1.1 As Categorias

A categoria Objeto da Geologia aparece en pelo nenos um

capítulo de todas as obras (Tabela 4l-) e en 98% dos capftulos de

todas as obras (Tabela 58), sendo que a naioria das obras a apre
senta em 100% dos seus capítulos e a obra en que ela nenos apare
ce ocorre em 89? dos capítulos (Tabela 51). Aparece rnais frequel
ternente na condição principal ern 78% das obras, na condição coor
denada em 7% das obras e na condição secuhdária en 15% das. l29lobras '--/'en apenas 10% das obras a sona das condições princi -
pa1 e coordenada nâo supera a condicão secundária (Tabela 5L).

A categoria Metodologia da Investigação Geol6gica apare
ce ern pelo rnenos um capítulo de 98% das obras (Tabela 41), po-
rérn, em apenas 51% dos capítulos de todas as obras (TabeJ.a 58),
variando neste caso desde obra en que não aparece em qual-quer ca
pítulo at6 obra en que aparece em todos (Tabel-a 51). Aparece
nais freqtlentemente na condição secundária en 93% das obras e na
condição coordenada em 7? das obras; em apenas 25X das obras aso
rna das condições principal e coordenada supera â condição secun-
dária (Tabela 51).

A categoria Apllcação da Geologia aparece ern pelo rnenos
un capÍtul.o de 939 das obras (Tabela 41), porén, em apenas 36e"

r?oì\'-rNeste caso, e em todos os outros r en que a sona das porcenta
gens.-das.obras que apresentam úna dada categoria co¡n- naior -
freqtlência na condição principal, ou coordeñada ou 'secundá -ria exceder ã porcentagõn totà1 de obras que apresentan a categoria en pelo menos um de seus capítulos, o lnotivo é a exiS
tência de obras em que as porcentagèns referentes a una e oütra condição se igualan, sendo, pois, contadas naj.s de urnãvez, ou seja, tanto para uma como para outra condição.
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dos capítu1os de todas as obras (Tabela 58), variando neste caso
desde obra en que não aparece ern qualquer 'capítu1o at6 obra em
que aparece en 96% dos capítulos (Tabela 5l). Aparece mais fre_
qtlenternente na condlção secundárla em 7\od das obras, na condição
coordenada ern 8% das obras e na condição princípal en 1g% das
obras; en apenas 20e" das obras a soma das condições principal e
coordenada supera a secundária (Tabela St).

A categoria História da Geologia aparece en peLo nenos
u¡r capítulo de 7 8e" das obras (TabeJ-a 41) e em j6? dos capítulos
de todas as ob¡as (Tabela 58), variando neste caso desde obra em
que não aparece ern qualquer capítulo até obra ern que aparece en
72"ø dos capftulos (Tabela 51). Aparece nais freqüentemente na con
dição secundária en 63e" das obras, na condição coordenada en gso

e na condlção principal en l-0% das obras; em apenas 20% das obras
a soma das condições principal e coordenada supera a condição se
cundária; ern apenas 30? das obras aparece en pelo nenos un capí-
tulo na condição principal e/ou coordenada (Tabela S1),

Ern síntese, no plano do conteúdo,. os diversos ângulos
de anáLise nostraran a seguinte ordern dec.rescente de ênfase das
categorias: 0bjeto, N{etodologia, Aplicação e Hlstóría da Geolo -
gia. No pl,ano do enfoque, a rinica que apa\rece nais freqüentenen-
te na condlção principal 6 o Objeto da Geologla; as demais apare
cen rnais freqüentenente na condição secundária. No que se refere
ao plano do ênfoque, tonando-se corno referência a freqüência na
condição principal, ou na condição coordenada, ou na combinação
de ambas, é possíve1 distinguir a seguinte ordem decrescente cle

ênfase das categorias: Objeto, Aplicação, Metodologia e História
da Geologia,

7,2 Sub - Cate gori as

LZ,I Aspecto Físico e Aspecto Histórico

A sub-categoria Aspecto Físico aparece en pelo nenos utì
capítulo de todas as obras (Tabela 41) e ern 9g% dos ca¡iítu1os de
todas as obras (Tabela 59) , sendo que na naioria das obras apare
ce em 100% dos capítulos e, na obra ern que ela menos aparece, ocor
re em 89% dos capÍtulos (Tabela 5z), Aparece mais freqijentemente
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na condição principal em 75? das obras, na condição coordenada
en 5? das obras e na condição secundária em ZTso das obras; en ape
nas 73eo das obras a sona das condições principal e coordenada nâo
supera a condição secundárla (Tabela 52).

A sub-categoria Aspecto Histórico aparece em pelo nenos
urn capítulo de todas as obras (Tabela 41), por6n, em apenas 44"0

dos capítu1os de todas as obras (Tabela 59), variand.o neste caso
desde obra em que aparece em 5% dos capítulos até obra em que apa
îece em 83% dos capítulos (Tabela 52). Aparece mais freqtientenen
te na condição secundária ern 83% das obras, na condição coord.ena
da en 10% das obras e na condição principal em 10% das obras; en
apenas 23% das obt'as, a sona das condições principal" e coordena-
da. supera a condiçào secundária,

Ern síntese, embora Aspecto Histórico apareça en pel-o ne-
nos qU capítulo da totalidade das obras, a sua ênfase, no plano
do conteúdo, ó ben rnenor do que a do Aspecto Físico. No pJ-ano do
enfoque, destaca-se muito rnais tambén o Aspecto Físico, onde pre
domina a condlção principal sobre as demais,

L.2.2 As Sub-Categorí as das Esferas l,!ateirlals

A combinação de sub-categorias Crosta + Inte¡ior da Ter
ra aparece en pelo nenos u¡n capítulo de todas as obras (Tabela
41) e en 84% dos capítulos de rodas as obras (Tabela 60), varian
do neste caso descle obra en que aparece em SZ"ø dos capítuJ.os até
obra ern que aparece em 100% dos capítuLos (Tabela S3). Aparece
nais freqtlentenente na condição principaJ. em SZeo das obras, Dâ
condição secundária en 45% das obras e na condição coorclenada em

5$ das obras; em 70eo das obras a soma das condições principal e

coordenada supera a condição secundária (Tabela 53),

A sub-categoria Hidrosfera aparece ern pelo Íìenos un ca-
pítulo en todas as obras (Tabela 41), porón, em apenas 44% dos
capítu1os de todas as obras (Tabela 60) , variando neste caso des
de obra em que aparece em B% dos capítutos até obra en que apare
ce em 88% dos capítu1os (Tabela 53). Aparece mais freqüentemente
na condição secundãria em 97oø das obras e na condição principal
em 3% das obras; en apenas 5% das obras a sorna das condições prin
cipal e coordenada supera or-r se iguaLa à condição secundária (Ta
bela 53).
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A sub-categoria Atmosfera aparece ern pelo menos urn capi

tulo en todas as obras (Tabela 41), por6mr'en apenas 27o" dos capí-
tulos de todas as obras (Tabela 60) , variando neste caso desde
obra ern que aparece en 5% dos capítulos até obra em que aparece
en 65% dos capítulos (Tabela S3). Aparece mais freqüentemente na
condição secundária ern 93% das obras, na condÌção principal eÍì
5% das obras e na condição coordenada en 2% das obras; en apenas
5% das obras a sona das condições principal e coordenada supera
a condição secundãria; en apenas 45% das obras aparece em pelo
Ìnenos un capítulo nas condições principal e/ou coorclenada (Tabe-
la 53).

A sub-categoria Biosfera aparece em pelo rnenos un capí_
tulo de todas as obras (Tabela 4l), por6n, en apenas 26% dos ca_
pÍtulos de todas as obras (TabeIa 60), variando neste caso desde
obra em que apatece en B% dos capítu1os até obra en que aparece
en 75? dos capftulos (Tabela 5S). Aparece mais freqüentenente na
condição secundãria em 100% das ob,-ras; en nenhurna obra a sona das
condições principal e coordenada supera ou se iguala à condição se-
cundária; en apenas 30"¡ das obras aparece ern pelo nenos urn capí-
tulo nas condições principal e./ou coordenada (Tabel-a 5S) ,

d sub-categoria Terra cono um Totlo aparece em pelo ne_
nos un capítulo de 93e" das obras (Tabela 41), pore-rn, en apenas
17% dos capítu1os de todas as obras (Tabela 60), variando neste
caso desde obra e.rn que não aparece em qualquer dos capítulos
at6 obra em que aparece em 47so rlos capftulos (Tabela 5S), Apare -
ce rnais f reqtlenternente na condição secundárla em 75"0 das obras,
na condição principal em z\so das obras e na condição coorclenacla
em L2".0 das obras; em'apenas 38% das obras a sona clas condiçõe s

principal e coordenada supera ou se iguala à condição secundária.

A sub-categoria Espaço Extra-Terrestre aparece em pelo
nenos um capÍtuLo em 85% das obras (Tabela 41), porém, en apenas
16% dos capítu1"os de todas as obras (Tabel_a 60), variando neste
caso desde obra ern que não aparece ern qualquer capftuLo até obra
en que aparece em 46"a dos capítulos (Tabela 53), Aparece mais fre
qtlenternente na condição secundária em 73so das obras, na condição
pfincipal em 20eo das obras e na condição coordenada em 5% das
obras; em apenas 25"0 das obras a soma das condições principal e

coordenada supera ou se i.guala ã condição secundãria; ern apenas
50? das obras aparece ern pelo menos un capítulo nas condições
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prìncipal e/ou coordenada (Tabela S3) ,

Ern sÍntese, no plano do conteúdo, os diversos ângulos de
análise nostraram a seguinte sequência decrescente de ênfase nas
esferas materiais: crosta + Interior da Terra; Hidrosfera; Atmos-
fera e Biosfera (praticanente iguais); e Terra como un Todo e Es
paço Extra-Terrestre (praticamente iguais). No plano do enfoque,
o fato nais marcante é o maior destaque à crosta + Interior cia Ter
ra, que aparece nais freqüentemente na condição principal na maio
ria das obras, Ainda no plano do enfoque, é possíve1 estabe.lecer
a seguinte o¡dern decrescente de ênfase, tornando como base amaior
freqtlência nas condições principal e/ou coordenada: crosta + Inte
rior da Terra; Terra como um Todo; Espaço Extra-Terrestre; Atmos
fera; Hidrosfera e Biosfera. Levando-se ern consideração apenas a
porcentagen de obras en que as sub-Çategorias comparecen ern pel-o
nenos um capítulo nas condições principal e/ou coordenada, as
três esferas mais destacadas, em ordem decrescente, são: Crosta
+ Interior da Terra; Hidrosfera e Terra como urn Todo.

1.2.3 Sub-Categorias do Aspecto Histórico

A sub-categoria Esferas Ternporais aparece en pelo menos
un capítulo de 93qo das obras (Tabela 41), porám, em apenas 13"ø

dos capÍtulos de todas as obras (Tabela 61), variando neste caso
desde obra en que não aparece em qualquer capítulo at6 obra en
que aparece em 35% dos capitul-os (Tabela S4). Aparece mais fre_
qtlentenente na condição secundária em 63eo das obras, na condição
principal en 38% das obras e na condição coorclenada en lZ% das
obras; em 53? das oL¡ras a soma das condições principal e coorde*
nada supera ou se iguala ã condição secundária.

A conbinação de sub-categorias Evolução de Eventos + Evg
Iução de Regiões aparece em pelo menos um capítulo de 9S% das
obras (TabeLa 4I), porém, em apenas 31% dos capítulos c1e todas
as obras (Tabela 61), variando neste caso desde obra ern que não
aparece ern qualquer capítulo. at6 obra ern que aparece en 65% dos
capÍtulos (Tabela 54). Aparece nais freqtlentemente na condição
secundária ern 93% das obras e na condição coordenada em 5% das
obras; en apenas 7e" das obras a sòma das condições principal e

coordenada supera ou se iguala ã condição secundária (Tabela 54).

A sub-categoria Tendôncia Evolutiva aparece en pelo ne-
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nos un capítu1o de 98% das obras (Tabela 4l), por6rn, em apenas
34e" dos capítutos de todas as obras (Tabela 61J, variando neste
caso desde obra en que não aparece ern qualquer capÍtulo até obra
en que aparece em 61"0 dos capítulos (Tabela S4), Aparece mais fre
quentenente na condição secundá¡ia en 90% das obras, na condição
coordenada em 7% das obras e na condLção principal em 3% das
obras; en apenas 15% das obras a soma das condições principaJ" e

coordenada supera ou se iguala à condição secundária.

Ern síntese, no plano do conteúdo, destacan-se mais as
sub-categorías Evoluçâo de Eventos + Evolução de Regiões e Ten -
dência Evolutiva, ern situação praticamente similar, No plano do
enfoque, inverte-se a situação, destacando-se as Esferas Tempora
is onde a potcentagern cle obras ern que aparece rnaís freqtientenen-
te na condição princip al e/ou coo¡de.nada é ben superior às de-
mais. Cornparando-se as duas restantes neste mesmo aspecto, cons-
tata-se una ligeira predominância da Tendência Evolutiva,

1.2.4 Sub-Categorias da Metodologia da Investigação Geol6gica

A sub-categoria Método Físlco aparece en pelo menos um

capítu1o de 98% das obras (Tabela 4l), por6rn, en apenas 37% dos
capítu1os de todas as obras (Tabela 62), variando neste caso des
de obras en que não aparece en qualquer capítulo at6 obras em que
aparece en 92eo dos capítu1os (Tabela 55), Aparece nais freqüente
nente na conclição secundária en 9i% das obras e na condição coor.
denada em 5% das obras; en apenas 13% das obras a sona das concli
ções principal e coordenada supera ou se iguala à conili.cão secun
darr-a f laDeIa 55 j.

A combinação de sub-categorias M6todo Ilistórico r FísÍ_
co-Histórico aparece ern pelo menos um capítulo de 93? das obras
(Tabela 41J, porérn, em apenas 23"ø dos capítu1os de todas as obras
variando neste caso desde obra em que não aparece em qualquer ca
pítulo até obra en que aparece en 50% <los capítulos (Tabela 55).
Aparece rnais freqttentellente na condíção secundãria en 73,¡ das
obras, na condição coord.enada em ZSeo das obras e na condição prin
cipal en 20"ø das obras; em 47"ø das obras a soma das condições
principal e coordenada supera ou se iguala ã condição secunrlária
(TabeLa 55).
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E:n síntese, no plano do conteúdo, ocorre maior ênfase

no M6todo Físico. Todavia, en ternos de enfoque, Método Históri-
co + FÍsico-tJist6rico destaca-se bem mais, face ao naio¡ núrnero
de obras en que aparece nais freqtlentemente nas condições princi
pa1 e/ou coordenada.

I.2.5 Sub-Categorias dos Aspectos e I\{étodos Físícos e Históricos

A conbinação de sub-categorias Aspecto + Método Físi _

cos aparece em pelo nenos um capítulo de todas as obras (Tabela
41) e ern 99% clos capítulos de toclas as obras (Tabela 6S), sendo
que nq grande rnaioria das obras aparece en 100% dos capítulos e,
na obra em que nenos aparece, ocorïe em 89% dos capítulos [Tabe-
1a 5ó). Aparece rnais freqtlentemente na condíção prlncipal en g0%

das obras, na condição secundãria en 15% das obras e na condição
coordenada em 5% das obras; en 90? das obras a sona das condí-
ções principal e coordenada supera a condição secundária (Tabela
s6).

A conbinação de sub-categorias Aspecto Histõrico + Méto
dos Históricos e Físico-Hìstõricos aparec€ ern pelo menos un capí-
tulo de todas as obras (TabeTa 4I), por6m, en apenas 52% dos ca-
pÍtu1os de todas as obras (Tabela óS) , variando neste caso desde
obra en que aparece ern 11? dos capítulos até obra ern que aparece
em 89% dos capítu1os (Tabela 56), Aparece mais fre qtlent emen t e. na
condição secundá¡ia em 78% das obras, na.condição principal en
20X das obras e na condição secundária em 7eo das obras; em ape-
nas 40% das obras a sona das condições principal e coordenada su
pera ou se igual-a ã condição secundária (Tabela S6).

E¡n síntese, a combinação de sub-categorias Aspecto + Me-

todo Físlcos 6 nuito nais enfati zada, talLo no plano do conteú-
do quanto do enfoque.

L,2.6 Sub-Categorias Geologia Anbiental e Geologia Econômica

A sub-categoria Geologia.Ambiental aparece en pelo ne-
nos un capitulo de 90% das obras (Tabela 41), porérn, em apenas
23% dos capÍtulos de todas as obras (Tabela 64) , variando neste
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caso desde obra en que não aparece en qualquer capítulo até obrâ
eÍr que aparece em gZeo dos capítulos (Tabela 57). Aparece mais fre
qtlentenente na condição secundárla em 7\od das obras, na condição
principal ern 15% das ob¡as e na condição coordenada ern 109 das
obras; en apenas 23e" das obras a sorna das condições principal e

coordenada supera ou se iguala à condÍção secundária (Tabela 57).

A sub-categoria Geologia Econônj-ca aparece em pelo me-
nos um capítulo de 93% das obras (Tabela 41), porérn, en apenas
ZZe" dos capítulos de todas as obras (Tabela 64) , variando neste
caso desde obra en que não aparece en qualquer capítulo até obra
en que aparece en 75% dos capítulos (Tabela S7). Aparece mais fre
qüentemente na condì.ção secundária em 73eo das obras, na condição
coordenada em 20eo das obras e na condição principal e¡n 18% das
obras; en apenas 28e" das obras a soma das condições principal e

coordenada supeîa ou se iguala à condição secundária,

Em sÍntese, arnbas as sub-categorias apresentam un com-
portarnento bastante sinri l"ar, tanto no plano do conteúdo quanto
do enfoque.

1.2.7 Processo e P rodut o

A sub-categorla Processo aparece em pelo nenos un capí-
tulo de todas as obras (Tabela 66) e en 88% dos capítulos de to-
das as obras (Tabel-a 65) , variando neste caso desde obra en que
aparece ern 58% dos canítulos até obra en que apaïece em 100% dos
capítuIos (Tabela 41). Aparece mais frequenternente na condiç:ã.o
secundária em 43% da! obras, na condição principal en 35% das
obras e na condição coordenada em 33% das obras (Tabelas 42,43
e 44) I en 98% das obras, a sona das condições principal e coorcle
nada supera ou se iguala ã condição secundária (Tabelas 44 e 45) ,

A sub-categoria Produto aparece eh pelo nenos un capíty
10 de todas as obras (Tabela 66) e em 96% dos capítu1os de to-
das as obras (Tabela 65) , sendo que neste caso em metade das obras
aparece en tod.os os capítu1os e, na obra en que menos aparece ,

ocorre em 84? dos capÍtu1os (Tabela 41). Tende a aparece r na con
dição secundária em 33% das obras e na condição coordenada em2g%

das obras (Tabelas 42, 43 e 44) ; en 95% das obras a sona das con
dições principal e coordenacla supera ou iguala ã condição secun-



dária (Tabelas 44 e 45).

Ern síntese, tanto
que, observa-se ênfase urn
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no plano do conteúdo quanto do enfo-
pouco rnaior na sub-categoria Produto.

1. 3 Di mensõe s

Todas aquelas sub-categorias que se prolongan até a ba-
se do quadro de anã1ise serão aqui consíderadas co¡no dirnensões,
elevando o total destas para quarenta e nove, Há apenas seis di-
mensões que foram tTatadas ern pelo nenos un capítulo de todas as

obras, Dessas, apenas duas não representan tambðm sub-categorias:
Crosta Externa Continental e Crosta Externa Margen Continental .

Além disso, cerca de 50% das dimensðes aparece ern pelo nenos um

capítulo de 35 a 40 obras (Tabela 66),

Por outro 1ado, existe 9 dinensões (18e,) que não apare-
cern en qualquer capítulo de mais de 50% das obras. Ern contrapar-
tida, 82e, das dinensões aparecen ern pelo nènos un capítu]o de S0$

ou mais das obras (Tabela 6ó) .

O núme¡o nÍnino de dinensões apresentado por una obra 6

22 e o número náxino 'e 44. 
^ 

rnaioria das obras [55%) apresenta
de 35 a 39 dinensões; ZZe" das obras apresentam rnais que 39 dimen
sões e 22"." das obras apresentam menos que 35 dirnensões (Tabela
41).

Selecionando-se as dinensões que sinultaneanente apïe -
sentan (a) os naiores percentuais médlos de presença no con.i uDto
das obras, (b) tendência a aparecer no conjunto das obras na con
dição principal e (c) sona dos percentuais médios das condições
principal e coordenada rnaior ou igual ã condiçãó secundária, des
tacar-se-ão apenas quatro: PTocesso, Pîoduto, Crosta Interna Con

tínental e Crosta Interna Margem Continental, Selecionando-se as

que atenden aos prinrciro e terceiro quesitos, destacar-se-á
nais urna: Crosta Externa Continental. Sel-ecionando-se as que aten
den aos segundo e terceiro quesitos, destacar-se-á, tanb6n, ape-
nas rnais una: Crosta Interna 0ceânica. Selecionando-se aquelas
que satisfazem apenas ao terceiro .quesito, tendo-se fixado em 20%

a percentagen nédia mínina exigida, destacar-se-ão nais oito:
Crosta Interna In<iiscrininada, Crosta Indiscriminada, Flidrosfera
Contj.nental., Atmosfera, Biosi'eta, EvoJ,ução de Eventos História
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Física, M6todo Geofísico e Recursos Minerais e Energéticos (Tabe
las 46, 47, 48, 49 e 50).

Em sÍntese, conslderando-se que o prirneiro quesito refe
re-se ao plano do conteúdo e os dois últinos ao plano do enfoque,
as dimensões mais enfatizadas en ambos os planos são: Crosta Ex-
teïna ContinentaL, Crosta InteTna Continental , Crosta Interna
Margen Contlne.ntal , Processo e Produto.

CONTE0DO E ENFoQUE DOS SUB-CONJUNTOS DE oBRAS

2.1

2.1.1

Na Es cala das Cate rlas

Senelhanças e Di fe renças

Cornparando-se, na Tabela 58, os dados relativos aos sub
conjuntos, tanto no plano do conteúdo (coluna de totais indiscri
ninados), quanto no do enfoque (colunas !, g e S), observa-se as
seguintes senelhanças e dj-ferenças mais evidentes:

a) Todos os sub-conjuntos, com exceção de Geoambiental , enfati
zam as diversas categorias, no plano do conteúdo, na seguin
te orden decrescente: 0bjeto, Metodologia de Investigação,
Aplicação e História da Geologia.

b) Ern todos os sub-conjuntos, Objeto da Geologia 6 a categor.ia
mais enfati zada no plano do conteúdo.

c) 0s sub-conjuntos Geologj-a Geral e Geoa¡nbiental apresentan
rnaior contraste que os demais entTe Objeto e Metodologia, no
plano do conteúdo,

0s sub-conjuntos Geologia Física e Geocíências enfatizam a

História da Geologia mais que os outros, no plano do conteú
do.

En todos os sub-conj untos, plano de enfoque, ã exceç-ão de Geo

anbiental , tornando-se cono base a conbinação das condiçòes
principal e coordenada, 6 a seguinte a ordem de ênfase: Ob-
jeto, Metodologia da Investigação, Aplicação e História da
Geologia.

d)

e)



f)

c)

h)
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Todos os sub-conjuntos, ã exceção de Geoambiental, conferen
ênfase sinilar ã aplicação da Geologiâ, tanto no plano do
conteúdo quanto do en foque .

Em todos os sub-conjuntos, a categoria História da Geologia
6 a menos enfatlzada, nos dois planos.

0 único stb-conjunto que não trata en obra algurna a Histó-
r1a da Geologia e que não trata en obra aJ. gurna a Metodolo-
gia da Investigação na condição principal , 6 Geoanbiental.

Síntese2.t .2

Na escala das categorias, o único sub-conj unto que
senta tTaços efetivarnente distintivos en relação aos denais
Geoanbiental, que assirn poderia ser caracterizada:

. no plano do conteúdo: valores sinultaneamente al-tos e equiva-
lentes para Objeto e Apltcação; ausência da categoïia Histõ _

ria;
. no plano do enfoque: predoninância da categoria Aplicação, tan

to en termos de p corno de p + C, sobre\ as denais categorias;
na categoria Objeto da Geologia, a condição secundária predo_
nina sobre as demais.

Ern quatro sub-conjuntos (a exceção é Geoarnbiental), ocor
Te una orden decrescente de ênfase nas categorias, nos planos de
conteúdo e de enfoque, que e- a seguínte: Objeto, Metodologia tìa
Investigação, Aplicação e Hist6ria da Geologia. Esta seqüência
de ênfase ó a rnesrna quando se toma as obras ern conjunto,

2.2 Na Escata das Sub-Categori as

0 nú¡nero de sub-categorias é ben maior que o de catego-
rias. As sub-categorias representam diferentes níveis de sub-cli_
visão das categori.as. Em virtude destes dois fatos, o procedirnen
to aqui adotado será o confronto de sub-categorias afins, além,
á claro, da anál.ise individuali zad.a d.e cada sub-categoria, sea-
pre que isso parecer úti1 aos objetivos do estudo.

ap re
éa
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2.2.I Aspecto Físico versus Aspecto Histórico

Cornparando-se, na Tabela 59, os dados relativos a todos
os sub-conjuntos, nos planos de conteúdo e enfoque, no que se re
fere às sub-categorias Aspecto Físico e Aspecto Histórico, obser
va-se as seguintes semel,hanças e diferenças nais evidentes:

a) Em todos os sub-conjuntos, no plano do conteúdo, o Aspecto
Físico 6 ben nais enfatízado do que o Aspecto Histórico.

b) Nos sub-conjuntos Geologia Física, Geociências e Geologia,
nesta orden decrescente, no plano do conteúdo, o Aspecto
Histórico 6 ben naís enfatizado que nos denais sub-conj un-
tos.

c) Ern todos os sub-conjuntos, corn exceção de Geoanbiental, no
que se refere ao Aspecto Físico, a condição principal pre-
valece sobre as denais.

d) Em todos os sub-conjuntos, no que se ¡efere ao Aspecto His
tórico, a condição secundária prevalece sobre as denaís.

e) En todos os sub-conjuntos, com exceção de Geologia, no que
se re fere ao Aspecto Histórico, a condição secundátia pre-
val-ece tanto sobre a principal quanto sobre a conbinação
de principal e coordenada (P + C) .

f) En todos os sub-conjuntos, em terrnos de enfoque (p oup + C),
o Aspecto FÍsico prevalece sobre o Aspecto Histórico.

En sÍntese, no tocante às duas sub-categorias considera
das, sornente dois sub-conjuntos apresentan tTaços efetivamente
dl s tint ivos :

. Geoanbientai- : a condição secundária prevalece sobre a combi
nação da principal e coordenada, no que se refere ao Aspec-
to Físico;

. Geologia: a combinação das condições principat e coordenada
predornina sobre a secundária, no que se refere ao Aspecto
HlStOrlCO.

Exceção feita aos dois casos apontados, ern todos os sub
conjuntos o Aspecto Físico 6 mais enfatizado que o Aspecto Hist6
rico, tanto no plano do conteúdo quanto do enfoque.
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2,2,2 Esferas Mate ri ai s

Comparando-se ) na Tabela 60, os dados relativos a todos
os sub-conjuntos, nos planos de conteúdo e enfoque, no que se re
fere ãs sub-categorìas Crosta + Interlor da Terra, Hidrosfera,
Atnosfera, Biosfera, Terra cono um Todo e Espaço Ext ra-Te rre s t Te ,

observa-se as seguintes sernel-hanças e diferenças rnais evidentes:

a) Em todos os sub-conjuntos, no plano do conteúdo, Crosta +

Interior da Terra e F{idrosfera, nesta orden decrescente
são as duas sub-categorias rnaís enfatí zadas,

b) En todos os sub-conjuntos, con exceção de Geociências, no
plano do conteúdo, as duas sub-categorias nenos enfatiza -
das são Terra corno un Todo (5e) e Espaço ExtTa-Terrestre
(6e).

Nos sub-conjuntos GeologÍa e Geologia Ì-'ísica, a sub-catego
ria Biosfera é a terceira nais enfatizada en ternos de col
teúdo e no sub-conjunto Geociências 6 a ú1tina.

0 sub-conj unto Geoambiental , no pl-.ano conteúdo, enfatiza
ben rnais que os outros sub-conjuntos a sub-categoria Hidros
fera,

En todos os sub-conjuntos, con exceção de Geoanbiental, na
sub-categoria Crosta + Interior da Terra predornina P e

P + C.

En todos os sub-conjuntos (exceto Geoambiental) a conclição
secundária predornina sobre a principal e sobre a combina-

ção P + C, ein todas as sub-categorias (con exceção de Cros
ta + Interior da Terra) .

No sub-conjunto Geoanbiental, en todas as sub-categorias a

condição secundária predonina sobre a principal ou sohre a

combinação P + Ci inclusive en Crost.a + Interior da Terra,

Tomando por referência a conclição principal , as sub-catego
rias nais enfatizadas são CÌosta + Interior da Terra, Hi-
drosfera e Atmosfera, nesta ordern decrescente.

0s sub-conjuntos Geociêncías e Geoanbiental são os que mais
enfatizan, no plano de conteúdo e enfoque, a sub-categoria
Atrno s fe ra.

f)

c)

d)

e)

h)

i)
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j) A ênfase geral de conteúdo e enfoqLle, de todas as sub-cat_e

gorias das Esferas Materiais, apresenta-se bern sinila¡ nos
sub-conjuntos Geol-ogia Geral e Geologia Física.

Ern síntese, no tocante às seis sub-categorias apontadas,
observou-se traços dístintlvos en relação a dois sub-conjuntos:

. Geoambiental: grande ênfase ã Hidrosfera, no plano do con-
teúdo, porém na condição secundária; predomínio da condição
secundária sobre a combinação p + C, em todas as sub-catego
rias.

, Geociências: rnaior ênfase, nos planos de conteúdo e enfoque,
às sub-categorias Terra como um Todo e Espaço Extra-Terres-
tre, quando comparado com os dernais sub-conjuntos.

A sub-categoria Crosta + Interior da Terra 6 a maj-s en_
fatízada, nos planos de conteúdo e enfoque, ern todos os sub-con_
juntos, corn exceção de Geoarnbiental en que a condição secundá¡ia
predornina sobre a conbinação p + C.

2.2.3 Aspecto Histórico

Cornparando-se, na Tabela 61, os dados relativos a to_
dos os sub-conjuntos, nos planos de conteúdo e enfoque, no que
se refere ãs sub-categorias Esferas Tenporais, Tendência Evolu-
tiva e à combinação de sub-categorías Evolução de Eventos + Evo-
lução de Regiões, observa-se as seguintes senelhanças e difcrc'-
ças rnai s narcantes:

b)

Os sub-conjuntos, em sua rnaioria, no plano do conteúdo, en
fati za¡n as sub-categorias na seguinte ordern cl.ecrescente:
Tendência Evolutiva, Evol-ução de Eventos + Evolução de Re-
giões e Es feras Ternporais.

0 sub-conjunto Geologla, no que se refere a Esferas Tenpo_
rais, apresenta ênfase visivelrnente rnaior que os dernais ,

tanto no plano do conteúdo quanto do enfoque.

Os sub-conjuntos Geologia, Geologia Física e Geociências
apresentan ênfase similar, no plano do conteúdo, no que se
refere às sub-categorias Evolução de Eventos + Evolução de

al

c)
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Reglões e Tendência Evolutiva.

d) Nos sub-conj untos Geologia, Geologia Física e Geociências,
a condição secundâ¡ia predonina sobre a conbinação p + C,
de forna similar, no que se refere ãs sub-categorias Evolu
ção de Eventos + Evolução de Regiões e Tendência Evolutiva.

e) 0 sub-conjunto Geoarnbiental_ apresenta a nenor ênfase em re
lação às três sub-categorias consideradas, no que se refe-
re a todos os aspectos rel.ativos ao conteúdo e enfoque. De
todos os demais, o sub-conjunto Geologia Geral é oque rnais
se apr oxirna desta situação,

En síntese, no tocante às três sub-categorias considera
das, observou-se tïaços distintivos ern dois sub-conjuntos:

. Geologia: ¡nuita ênfase em Esferas Temporais, nos planos de
conteúdo e enfoque, en relação a ênfase dos denais sub_con_
j untos .

. Geoambiental": pouca ênfase em todas as sub_categorias, nos
planos de conteúdo e enfoque, em relação à ênfase dos de_
nais sub-conjuntos.

2,2.4 Metodologia da Investigação Geológica

Conparando-se, na TabeJ"a 62., os dados relativos a todos
os sub-conjuntos, no que se refere ã sub-categoria Métodos Físí-
cos e à conbinação de sub-categorias Métodos Hist6ricos + Físico
Históricos, nos planos do conteúdo e enfoque, observa-se as se-
guintes sernelhanças e diferenças mais evidentes:

a) Em todos os sub-conJuntos " plano do conteúdo, os jrlétodos
Fisicos são nais enfatizados do que os M6todos Histõricos
+ Físico-Hist6rlcos.

b) Os sub-conjuntos Geologia Física e Geociências, plano do
conteúdo ' apresentam as maiores ênfases no tocante ãs duas
sub-categorias consideradas.

c) En todos os sub-conjuntos, no que se refere a l"fátodo Físi_
co, a ênfase õ rnaior na condlção secundária do que na prín
cipal ou na cornbinação p + C.
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Ern todos os sub-conjuntos, com exc,eção de Geologia, no que
se refere a Métodos Históricos + Físico-Históricos, a ênfa
se é naior na condição secundária do que na principal ou
nacornbinaçãoP+C.

Os sub-conjuntos Geol.ogia Geral e Geoambiental são os que
apresentam menoT ênfase, tanto en têTnos de conteúdo quanto
de enfoque (fep*C) , nas duas sub-categorias consideradas.

En sÍntese, no tocante ãs duas sub-ca.tegorlas e¡n foco,
observou-se tTaços distintivos em apenas um sub-conjunto:

Geología: ¡naior ênfase que os demais sub-conjuntos, ern ter-
nos de enfoque (l e p + C;, na cornbinação da.s sub-categorias
Métodos Hístóricos + FÍsico-Hist6ricos.

A sub-categoria Método Físico é a ¡nais enfatizada em to-
dos os sub-conjuntos, no plano do conteúdo, sendo que em todos a con
dição secundária predomina sobre a principal ou a combinação p + C.

2.2,5 Aspecto + Método Físicos versus Aspecto Histórico + lr{éto-
dos Hi stõrico e FÍsico-Histórico

Cornparando-se, na Tabela 63, os dados relativos a todos
os sub-conjuntos, nos pJ-anos do conteúdo e do enfoque, no que se
refere ãs duas conbinações de sub-categorlas Aspecto + M6todo
Fís i cos e Aspecto Histórico + Métodos tlistõricos e Físico-Histó-
ricos, observa-se as seguintes semelhanças e diferenÇas rnais evi
dentes:

b)

Ern todos os sub-conjuntos r no plano do conteúdo, Aspecto +

Método Físicos é o rnais enfatizado.

0s sub-conjuntos Geol"ogia Geral e Geoarnbiental , plano do
conteúdo, são os que rnais enfatizan Aspecto + Método Físi-
cos, numa proporção de 3 para 1 ern relação à outra combina

ção de sub-categorias cons ide rad.a.

Os sub-conjuntos Geol-ogia Física, Geociências e Geologia,
nesta ordern decrescente, são os que visivelnente mais enfa
tizam, no plano do.conteúdo, a sub-categoria Aspecto Histó
tico + Métodos Histõricos e Físíco-Histõricos,

d)

a)

c)
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E¡n todos os sub-conjuntos, corn exceção de Geoarnbiental, no
que se refere a Aspecto + Método Físicos, a condição prin-
cipal ou a combinação P + C são mais enfatizadas que a con
dição secundária,

0s sub-conjuntos GeoLogia Geral e Geologia Física apresen-
tam ênfase rnaíor que os denais, no que se refere ã condi-
ção principal em Aspecto + M6todo Físícos.

Em todos os sub-conjuntos, com exceção de Geologia, a con-
dição secundária prevalece sobre a conbinacão p + C, no
que se refere a Aspecto Hístórico + Méto¿los Hist6ricos e

FÍ s ico -Hi s tõr I cos ,

E¡n sfnteser no tocante ãs duas combinações de sub-cate-
gorias consideradas, observou-se traços distintivos e¡n dois sub-
c onj untos :

. Geologia; predorninio da condição principal ou da cornbinação
P + C, sobre a condíção secundária,. no tocante à Aspecto
Histórico + Métodos Hist6ricos e Físilco-FIístõricos.

. Geoa¡nbiental: predonínio da condição secundária sobre a prin
cipal ou a combinação P + C, no tocânte a Aspecto + Método
-l .
ts 1S l COS .

A conbinação de sub-categorias Aspecto + Método Físicos
é a nais enfatizada em todos os sub-conjuntos, nos pLanos do.con
teúdo e enfoque (! e p + C;, con exceção de GeoambíentaL.

2.2.6 GeoJ-ogia Ambiental versus GeoLogía Econôrnica

Comparando-se, na Tabel.a 64, os dad-os rel-ativos a todos
os sub-conjuntos, nos planos de conteúdo e enfoque, no que se re
fere ãs sub-categorías GeoLo9ia ArnbíentaL e Geologia Econômica,
observa-se as seguintes sernelhanças e diferenças mais îarcantes:

a) 0 sub-conjunto Geoarnbiental, plano do conteúdo, aprestenta
ênfase muíto maior do que os demais sub-conjuntoi, no que
se refere ãs duas sub-categorias.

d)

e)
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b) Os sub-conj untos Geoarnbiental e Geociências, no plano do

conteúdo, são os dois únlcos en que a sub-categoria Geo1o-
gia Arnbíental 6 mals enfatizada que Geologia Econômica.

c) 0 sub-conjunto Geologia Ffsica, no plano do conteúdo, colo
ca-se e rTr segundo lugar na ênfase às duas sub-categorias;
aptesenta ,tamb6n ênfase idêntica, nos planos de conteúdo e

enfoque, para as duas sub-categorias.

d) Todos os sub-conjuntos apresentam a condição secundária
rnaior que a cornblnação p + C, na sub-categoria Geologia
E conôrni ca.

e) 0 sub-conjunto Geoarnbiental é o único que apresenta ênfase
significativa na condição principal , na sub-categoria Geo_
logla E conômi ca ,

f) 0 sub-conjunto Geoanbiental d o úníco que apresenta a con_
dição principal ou a cornbinação p r C rnaior que a condição
secundária, na sub-categoria Geología Anbiental.

g) 0s sub-conjuntos Geologia e Geologia Geral apresentarn en_
tre si ênfase slmilar, nos planos de conteúdo e enfoque, no
que se refere ãs duas sub-categorias en foco.

En Slntese, no tocante às duas sub-categorias considera
das, observou-se tïaços dlstintívos em relação a dois sub-conjun
tos :

. 6eologia FÍsica; sinilaridade na ênfase ãs duas
rias, nos planos de conteúdo e enfoque.

. Ceo'ambiental: ênfase muito rnaior que os denais
tos nas duas sub-categorias, tanto no plano do
to do en foque ,

sub-catego-

sub-conj un -
conteúdo q uan

Não existe qualquer tendêncj.a de ônfase, no plano do con
teúdo, que abranJ a todos os sub-conjuntos. .No que se refe¡e ao
enfoque, a única tendência gerar observavé1 é o predornínio da con
dição secundária sobre a principal ou a combinação p r C, na sub
categoria Geologia Econômi ca,



2.2,7 Processo veïsus Produto

Comparando-se, na Tabel
os sub-conjuntos, nos planos de

fere ãs sub-categorias Processo
tes semel.hanças e diferenças mai

L64

a 65, os dados relativos a todos
conteúdo e enfoque, no que se Ìe
e Produto, observa-se as seguin-
s evidentes:

a) Em todos os sub-conjuntos, no plano do conteúdo, ocorre un
pequeno predornínio da sub-categoria produto.

b) o sub-conJunto Geologia Geral 6 oque apresenta ênfase mais
visíve1 na sub-categoria Produto, no plano do conteúdo.

c) En todos os sub-conjuntos, ocorre predomínio da cond.ição
principal sobre as demais, no que se refere ã sub-catego-
ria Produto.

d) Em todos os sub-conjuntos, ocorre predomínio da combinação
P + f, sobre a condição secundária, no que se refere ã sub-
categoria Processo.

e) 0 único sub-conjunto em que Produto não prepondera visivel
nente sobre Processo, em termos de condição principal, € a

Geol ogi a FÍs i ca .

f) 0 úníco sub-conjunto emque a condicão principal prepondera
sobre a coordenada e a secundária, na sub-categoria proces
so, 6 a Geologia Física.

g) 0s sub-conjuntos Geologia e Geologia Gerar apresentam um

contraste bem maior que os demais, em termos de condição
principal, comparando-sc as duas sub-categorias.

En síntese, no tocante ãs duas sub-categorias consid.era
das, observou-se traços distintivos em relação a dois sub-conjun
tos:

Geologia Física: predornínio da condição principal sobre a

coordenada e a secundãria, no que se refere a processo; em

termos cle condição principal , ênfase similar nas duas sub-
categorias.

Geologia Geral: apresenta o contraste de ênfase mais visí-
ve1, em ternos de conteúdo, entre Produto e processo (produ
to predominando sobre Processo).
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2,3 Na Escala das Dimensóes

A anállse dos resultados nas duas escalas ante riores
foi feita tonando-se como referência as diversas categoria e sub
categorias e procurando-se principalTnente selecionar traços dis-
tintivos de cad4 sub-conjunto. Neste caso, en face da grande quan-
tidade de dimensões ern foco, far-se-ã a anã1ise centrada de iní-
cio nos pr6prios sub-conjuntos. Tornar-se-6, cada sub-conjunto, pro
curando no panorama geral das dirnensões os valores percentuais
que se destacarern nitidaTnente dos correspondentes valores nos de

nais sub-conjuntos. Este procedimento se baseará na Tabela 46,
que cont6m dados no plano do conteúdo, e nas Tabelas 47 a 50, cu
jos dados se referern ao enfoque.

2,3.7 Sub-Conjunto Geologia

No plano do conteüdo, são as seguintes
mais enfatizadas neste sub-conjunto do queì nos

, Esferas Temporais Hist6ria Física
. Esferas Tenporais História BioIógica\
. Evolução de Eventos História Biológíca
. Tendência Evolutiva IrreversfveL Biológica

ências)

as dimensões ben
demai s :

(j unto con Geoci

No plano do enfoque destacan-se:

a) En ternos de rnaiores valores da condição principal en rela
ção aos demais sub-conJuntos:

, Esferas Temporais História Física
. Esferas Tenporais História Biológica

b) Em tennos de maiores valores da conbì.nação

ção aos demais sub-conjuntos:

. Esferas Ternporais Ilistõria Física
, Esferas Temporais História Biológica

A16rn disso, ó o único sub-conjunto ern que todas as di-
mensões do Aspecto Histórico apresentan percentuais acirna de ze-
ro. Em contTapartid.a, junto corn Geologia Geral , apïesenta o me-

P + C, en rela-
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nor núrne To de dimensões com os percentuais da condição principal
acina de zero, em Aplicação da Geologia,

Ern sfntese, cornp ar at i vamente aps demais sub-conjuntos,
apÌesenta r.m número peqlteno de percentuais contrastantes ern face
da tendência geraJ- e, quando isso acontece, geralrnente apresetìta
valores maìores; Destaca-se, neste aspecto, pela ênfase especial
conferida ãs dimensões das Esferas Ternporais, tanto no plano do
conteúdo como do enfoque.

2,3.2 Sub-Conj unto Geologia Geral

No pl-ano do conteúdo, este sub-conjunto apresenta tra-
ços peculiares, tanto no sentido de ¡naior quanto rnenor ênfase do
que nos dernais sub-conjuntos,

Para rnai s :

, Métodos Pe-t ro grá fí cos

Para menos:

. Hidros fera 0ceânica
, Sistema Solar
. Tendência Cíclica Física
. Métodos Histõricos (junto con Geoambiental)

No plano do enfoque, tanbén destaca-se nos dois sent j- -
dos:

a) Em teIrnos de p'ercentuais da condição principal maiores cluc

os demais sub-conj untos:

, todas as dimensões da Crosta, exceto Indiscriminada (jun
to com Geología Fís t ca)

b) Em terrnos de percentuais da cornbinaÇão P + C rnaiores que

os demais sub-conjuntos:

. todas as dirnensões da Cros.ta (junto corn Geologia Física)

. Hldro sfera Cont i nent a1

c) Ern ternos de peîcentuais da condição principal Íìenores que

os denai s sub-conj untos :
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. ausência da mesma en quase todas as dirnensões do Aspecto

Histõrico e da Metodologia da Investigação Geológica [em
ambos os casos, junto com Geoanbiental),

. ausência da mesrna em quase todas as dinensões da Aplica-
ção da Geologia (junto con Geologia),

d) Em termos de percentuais da conbinação P + C nenoïes que
os demais sub- conj unto s :

. ausência da mesma na rnaioria das dimensões de Metodolo-
gia da Investigação Geolõgica (junto com Geoa¡nbiental)

. ausência da ;nesma na rnaioria das dimensões da Aplicação
da Geologia (junto corn Geoci.ências).

Em síntese, cornparativarnente aos demais sub-conjuntos,
apresenta um número grande de percentuais contrastantes en face
da tendência geral, sendo estes valores geralmente nenores, No
plano do conteúdo apresenta alguns traços excl-usivos, mas no pla
no do enfoque compartilha os contrastes quase senpïe con outros
cub-conjuntos, 0 único traço pr6prio no plano do enfoque ïefere-
se ã naior ênfase que os denais sub-conjuntos na Hidrosfera Con-
tinental . Neste p1ano, en terTnos de ênfase rnaior que os denais
sub-conjuntos nas diversas dinensões da Crosta, aproxima-se da
Geologia Física; en termos de nenhuna ênfase nas dimensões neto-
doLógicas, aproxima-se da Geoarnblental; em termos de pouca ênfa-
se nas dinensões de .A,pIicação da Geologia, aproxina-se da Geolo-
gla e da Geociências.

2,3.3 Sub-Conj unto Geologia Física

No plano do conteúdo, são as seguj.ntes as dimensões be¡n
mais enfati zadas neste sub-conjunto do que nos dernais:

Conjunto das dimensões da Crosta Interna
Tendêncì a Evolutiva CÍclica Física
Metodologia da Investigação Histõrica
Ação Catastrófica da Natureza Sobre o Homen (ern segLrndo lu-
gar, após GeoanblentalJ

No plano do enfoque (P e P + C) destaca-se pela maior
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ênfase em relação aos demais sub-conjuntos, no que se refere ao

conjunto das dinensões crustais (junto con Geologia Geral),

Ern síntese, cornparativanente aos demais sub-conjuntos,
apresenta un número pequeno de percentuais contrastantes en face
da tendência gera1, sendo estes valores sempre naiores, No plano
do conteúdo, apresenta alguns traços exclusivos, o que não acon-
tece no plano do enfoque onde conpartilha os contrastes com o s ub_

conj unto Geologia Geral, Todavia, cabe ressaltar a ênfase espe-
cial que confere a todas as dimensões crustaís, tanto no plano
do enfoque quanto do conteúdo, constituindo-se este un traço tí-
pico do sub-conjunto.

2,3.4 Sub-Conjunto Geocíências

No pl"ano do conteüdo, este sub-conj unto apresenta tra-
ços pecullares, no sentido de ¡aior ênfase que nos denais sub-
conjuntos, nas seguintes dimensões;

. Hidrosfera Atîosférica (junto con Geoanbiental-)

. Sistema Solar

. Sistena GaIáxico

. Evolução de Eventos Histdria Biológica (junto con Geologia)

. Tendêncía Evolutiva I rreversíve1 Biológica (junto corn Geolo

cia)
. Outros I'létodos
. Outras Dinensões (em segundo 1ugar, após Geoanbientall

No plano do enfoque, destaca-se nos sentidos de rnaior
menor ênfase que os demais sub-conjuntos:

a) Em termos de percentuais da condição principal maiores que
os demais sub-conj untos:

. S ls tena Solar

En termos de percentuais da conbinação p + C rnaiores que
os denais suh-conj untos :

. Sistema Solar

. Sistema Ga1ãxi co

c)

b)

Em ternos de percentuaìs da conbj.nação p + C menores que
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os demais sub-conjuntos I

. Conjunto de dinensões da Aplicação da Geologia (-i unto
con Geologia Geral-)

Ern síntese, comp arat i vamen te aos demais sub-conjuntos,
apresenta un núnero gTande de percentuais contrastantes, com pe-
quena predoninâncía dos valores maiores. No plano do conteúdo,
apresenta tanto contrastes exclusivos, como corTrpartilhados con o

sub-conjunto GeoIogía (neste caso situam-se algumas dimensões do

Aspecto Histórì-co), No plano do enfoque, tanbérn conpartllha con
outro sub-conj unto (Geologia Geral) a pequena ênfase (P * C) no
conjunto das dimensões da Aplicação da Geologia. En ternos exclu
sivos, tanto no plano do conteúdo quanto do enfoque , destaca-se
pela ônfase rnaior que os demais sub-conjuntos, en Sístena Solar
e Sistema Ga1áxico; apenas en termos de conterido, destaca-se pe-
la ênfase mal.or ern Outlos M6toclos ; apenas em ternos de enfoque,
destaca-se peta ênfase menor em Crosta Interna Continental,

2,3,5 Sub - Conj unto Geoanbiental

No plano do conteúdo, este sub-conjunto apresenta tra-
ços peculiares, tanto no sentido de rnaior como de rnenor ênfase
do que nos dernais sub-conjuntos:

Para nais:

Crosta Externa Continental
Hi drosfera Continental
Hidrosfera Atnosférica (junto con Geoclências)
Out ros 1,,!6todos (en segundo lugar , apõs Geociências)
Conjunto das dirnensões da Ap1ícação da Geologia
Outras Di¡nen s õ es

Para rnenos:

Crosta Interna Oceãnlca
Interior da Terra

dos:
No plano do enfoque, tarnb6m destaca-se nos doís senti

a) Em ternos de percentuais da condição principal maiores que



b)

os

En

os

Enr

OS

demais sub-conjuntos:

Conjunto das dinensões de Aplicação da Geologia

termos de percentuais da conbinação P + C rnaiores
demais sub-conjuntos:

Conj unto das dinensões de Apl"icação da Geologia
Outras Dimensões
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que

c)

. Conjunto das dimensões Nletodológicas (junto com Geologia
Geral)

d) En terrnos de percentuais da conbinação P + C menores que

os dernai s sub-conjuntos:

. Crosta Externa Continental
, Conjunto das dínensões da Crosta Interna
. .Inte ri or da Te¡ra
. Conjunto das dirnensões netodológicas (junto corn Geologia

Geral)

En síntese, comp arat i vament e aos de¡naís sub-conjuntos,
apresenta um número muito grande de petcentuais contrastantes,
predoninando os valoÌes menores. Tanto no plano do conteúrlo como

do enfoque, apTesenta contTastes "específicos" cornpartilhados (ou

corn o sub-conjunto Geociências ou com Geologia Geral). Unica-
rnente no plano do conteúdo, destaca-se, en termos exclusivos, pela
naior ênfase que os denais sub-conjuntos en Crosta Externa Conti
nental e Hidrosfera Continental, e rnenor en Ctosta Interna oceâni
ca e Inte¡io¡ da Terra. No plano do enfoque, algumas peculiarida
des conpartilhadas no plano do conteúdo se tornan exclusivas: a

naior ênfase (ern termos de P e/ou P + C) no conjunto das di¡nensões
de Aplicação da Geologia e ern Outras Dirnensões; a Inenor ênfase
(em terrnos de P e/ou !_1 J) tta Crosta Externa Continental e na Hi
drosfera Continental. Aínda no plano do enfoque, conpartilha com

O sub-conjunto Geologia Geral valores contTastantes, apresentando

termos de percentuais da condição orincipal nenores que

denais sub-conjuntos:

Crosta Externa Continental
Conjunto das <limensões da Crosta Interna
Hi dros fera Continental
ConJ unto das dirnensões do Aspecto Histórico (junto con
6eologia Geral)
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anbos pequena ênfase (ern termos de P e /ou P C) no conjunto das
di¡nensões metodológicas e do Aspecto Histórico, A1 i.ando-se os p1a
nos de conteúdo e enfoque, os traços ¡nais exclusivos deste sub-
conjunto são a rnaior ênfase que os dqnais no conjunto das dirnen-
sões da Aplicação da Geologia e en OutTas Dirnensões e a menor ên

fase no Interior da Terra.

3. PADRÃO DE CoNTEÚDO E ENFOQUE DOS DI\,GRSOS SUB-CoNJUNTOS

(AS LINHAS DE CONTEÚDO EM GEOLOGIA INTRODUTóRIA)

No itern anterior, destacou-se as principai"s sernelhanças
e diferenças, nas diversas escalas de aná1ise e nos planos de con
teúdo e enfoque, entre os sub-conjuntos de obras conside¡ados.
Foi possíve1 t arnbém constatar que deteûninadas diferenÇas repre-
sentam tTaços exclusivos de deterninados sub-conjuntos, enquanto
algurnas sernelha:rças representam traços conpartilhados não por to
dos, mas por dois, ou excepcionalrnente três, sub-conjuntos. Se¡á
con base nestes tTaços exclusivos, ern prineiro 1ugar, e nos tra-
ços "específicos" compartilhados, en segundo lugar, que se ptocu
rará estabeleceî o padr'ão específico de conteúdo e enfoque de ca

da sub-conj unto ou, como poder-se-ã referiî a partir de agora, de

cada tinha de conteúdo.

3.1 A Linha de Conteúclo Ceologia

3.1 .1 Padrâo Exclusivo

Obj eto da Geologia - A linha de conteúdo Geologla não
apresenta qualquer traço exclusivo na escala desta categoria. Na

escala das respectivas sub-categorias, é possíve1 verificar tra-
ços distintivos relativos ao Aspecto Hist6rico. No plano do con-
teúdo, enf.atiza bem rnais que as outras linhas de conteúdo as Es-
feras Ter¡porais, ênfase esta que se propaga até o nível das duas
respectivas dlmensões (História Física e História Biológica). No

plano do enfoque, al,ém de se confirnar a ênfase em Esferas Tenpo

rais, e a extensão da ênfase até o níve1 das respectivas dirnen-
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sões, o Aspecto Hist6rico como um todo é ,tambén rnais enfatizado
que nas dernais Linhas, Na escala das dinensões e plano do conteú
do, ocorre ta4b6rn naior ênfase em Evolução de Eventos História
Biolégica que nas denais linhas de conteúdo.

Metodologia da Investigação Geológica - Não se observa
qualquer traço distintivo na escala desta categoria. Na escala
das Tespectivas sub-categorías, no pl-ano do conteúdo, tanb6n na-
da 6 possíveL observar que tenha caráter excLusivo, nas no plano
do enfoque ocorre uma ênfase maior que nas demais linhas no que
se refere a M6todos Histórico e Físico-Histõrico, Ainda no plano
do enfoque, apresenta rnaior ênfase que as dernaís linhas no que
se refere a Aspecto Hlstórico + Métodos Histórico e Físico-Histó
rico. Na escala das dimensões não apresenta traço pecullar en
qualquer p1ano.

Aplicação da Geologia - Não se observa traço peculiar
en quaLquer pIano, tanto na escala das categorias, corno das sub-
categori as e dirnensões,

Hi s tóri a da Geolo ia - Nâo se observa qualquer traço pe
culiar.

3.I.2 Traços Conpar ti lhados

O núrnero de traços "específicos" conpartilhados pela
GeoLogi¿ con outra linha de conteúdo é naior que o de traços ex-
clusivos. Todavia, isto não ocorre na escala das categorias. Na

escala das sub-categorias e nos planos do conteúdo e enfoque, ten
de a conpartilhar corn Geociências e Geologia Física característi
cas de naior ou rnenor ênfase em relação a algumas das sub-catego
rias do Aspecto Hlst6rico e em relação à co¡nbinação de sub-cate-
gorias Aspecto Histórico + M6todos Histórico e Físico-Histórico.
Ainda na escala das sub-categorias e nos planos do conteúdo e en
foque, tende a cornpartilhar com Geologia Geral a ênfase equiva -
lente entre Geologia Econômica e Geologia Arnbiental , cono tamb6m,
apenas no plano do enfoque, o maior predornínio de produto sobre
Processo do que nas dernaís linhas de conteúdo,
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3.2 A Linha de Conteúdo Geologia ceral

3.2,7 Padrão Exclusivo

Objeto da Geologia - A linha de conteúdo Geologia Geral
não apresenta qr.lalquer traço exclusivo na escala desta categoria.
Na escala das respectivas sub-categorías, distingue-se das de_
nais linhas de conteúclo eÍì apenas um aspecto: no plano do conteú
do, apresenta un predonÍnio rnaior de produto sobre processo. Mas,
na escala das dimensões 6 possíve1 reconhecer alguns outros tTa-
ços peculiares. No plano do conteúdo, destaca-se en relação ãs de
nais linhas, pela menor ênfase em Hid¡osfera Oceânica, Sistena
Solar e Tendência Evolutiva Cfclica Física, No plano do enfoque,
caracteriza-se pela maior ênfase que as outras linhas em Hidros-
fe ra Con ti nen t al .

Metodologia da Investigação Geológica - Não apresenta
quaJ.quer traço exclusivo nâs escalas cla categoria e sub-catego _

rias, Na escala das d1¡nensões, distingue-se pol. apresentar, no
plano do conteúdo, ônfase rnaior que as dernais linhas em Método
Pe t ro grãfi co ,

Aplicação da Geologia - Nesta categoria não apresenta
traço exclusivo em qualquer escala ou plano.

Histõria da Geologia - Não apresenta traço exclusivo.

3,2,2 Traços Compa rt i lhados

0 núrnero de traços "específicos" comparti Ihados pe.
logia Geral com outra linha de conteúdo 6 rnuito maior que
traços exclusivos. A começar pela escala das categorias,
apresenta junto corn Geoanblental , no plano do conteúdo, um
contras te de ênfase entre Obieto da Geologia e Metodologia
ves ti gação Geológica,

Na escala das sub-categorias e plano do conteúdo, apre_
senta junto corn Georogia Física maior ênfase que as dernais rinhas
ern Esferas }{ateriais, ênfase esta que se propaga para o plano do
enfoque no que se refere a todas as dinensões da crosta, Ainda
com Geologia FÍsica e no plano do enfoque, apresenta ênfase rnaior

la Geo
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que as dernais linhas na cornblnacão de sub-categorlas ,Aspecto + t4é

todo Físicos.

Juntanente corn Geoarnbiental, nOs planos de conteúdo e

enfoque, destaca-se pela menor ênfase em tr{6todo Físico e en }f6to
dos Hist6rico e Físlco-Histórico e, no plano do conteúdo, pelo
nalor contraste de ênfase entre Aspecto + M6todo Físicos e Aspec
to Histórico + Ì.l6todo Histórico e Físico-Histórico. Alnda con Geo

ambiental , na escala das sub-categorias, nos planos de conteúdo
'e enfoque, não aconpanha o padrão de ênfase que as denais linhas
conferen â Evolução de Eventos e Regiões; na escala das dinen -
sões, apresenta a rnaioria das dímensões netodológicas e do Aspec
to HistórÍco apenas na condição secundária.

Juntaltente con Geoclênci.as, no plano do enfoque, apre-
senta a maloria das dinensões de 

^plicação 
da Geologia apenas na

condíção secundária. No plano do conteúdo, apresenta padrão de

ênfase nas sub-categorias Geologia Arnbiental e Geologia Econômi-
ca sinilar ao da linha de conteüdo Geologia,

3.3 A Linha de Conteúdo Ceologia Física

3.3.1 Padrão Exclusivo

Objeto da Geología - Não apresenta traço exclusivo na
escala desta categoria. Na escala das respectivas sub-categorias,
distingue-se das denais linhas de conteúdo pelo predornínio da con
dição principal sobre as dernais condições no que se tefere a Pro
cesso, ben como por apresentar tanto em Processo co o en P¡och¡to
ênfases idênticas en termos de condição principal. Na escala das

dinensões, plano do conteúdo, Iocaliza-se o naior núnero de tra-
ços distintivos nesta categoria: apresenta naior ênfase que as

demais li.nhas em todas as dirnensões da Crosta e tambén na dírnen-
são Tendência Evoluti va Cíc1íca Físi-ca.

M6todo da Investi ão Geológica - Não se observa traço
exclusivo na escala desta categoria. Na escala das respectivas
sub-categorias, plano do conteúdo, apresenta naior 6nfase que as

dernais linhas em I'létodos Histórico e Físico-Hist6rico. Na escala
das dimensões tanb6rn não há traÇos distintivos.
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Aplicação da Geol-ogia - Na escala da categoria não apre

senta traço exclusivo. ETn terIîos das respectlvas sub-categorias,
distingue-se das denais linhas por apresentar ênfase idêntica en

Geologia Econônica e Geologia Ambíental , nos pl-anos do conteúdo
e enfoque, Alén disso, face ã ênfase especial que a 1ínha de con

teúdo Geoambiental confere às sub-categorias Geologia Econôrnica
e Geologia ftnblental., pode-se conSiderar como distintivo o fato
de situar-se em segundo 1ugar, no plano do conteúdo, en terTnos

de ênfase ãs referidas sub-categorias, num nível bern superior ãs

denais linhas de conteúdo; o nesr,to acontece no que se refere es-
pecificanente à dirnensão Ação Catastrófica da Natureza Sobre oHo
¡nem.

Hist6ría da Geo lo ia - Não apresenta traço exclusivo.

3,3.2 Traços Conp a rt i thados

O núnero de traços "específicos" compartilhad.os pela Geo

logia Física com outra linha de conteúdo 6 equivalente ao de tra
ços exclusivos, Na escala das categorias, Junto con Geociências,
destaca-se, no plano do conteüdo, por endatizar mais que as ou-
tras linhas a Hist6ria da Geologia.

Na escala das sub-categorias, plano do conteúdo, na or-
den decrescente de Geologia FÍsica, Geociências, Geologia, mas

con valores pr6xinos entTe si, as três representarn as linhas que

enfatizan mais o Aspecto Histórico. Apresenta tanbdn similarida-
des de ênfase co¡n as referldas linhas, nos pJ-anos do conteúdo e

enfoque, no que se fefere a Evolução de Eventos + Regiões ea Ten
dência Evolutlva.

Juntanente com Geociências, plano do conteúdo, apresen-
ta rnaior ênfase ern M6todo FÍsico que as demais linhas. E, junto
com Geologia Gera1, plano do enfoque, apresenta ênfase rnaior que
as denais linhas no que se refere a Aspecto + Mótodo Físicos e no
conjunto das dimensões da Crosta.
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J.4

3.4.1

A Linha de Conteúdo Geociências

Padrão Exclus ivo

objeto da Geologia - Não apresenta traço exclusivo na

escala desta categoria. No que se refere às respectivas sub-cate
gorias, distingue-se das demais linhas de conteúdo por apresen -
tar, nos planos de conteúdo e enfoque, naior ênfase que elas en

Terra cono un Todo e Espaço Extra-Terrestre. A ênfase nesta últi
na sub-categoría, estende-se até a escala de suas dirnensões: Sls
tena Solar e Sistenà Galáxíco (tanto ern conteúdo corno enfoque).
Por outro lado, caracteríza-se, nos planos do conteúdo e enfoque.

pela rnenor ênfase que as dernais linhas na dimensão Crosta Inter-
na Continental.

Metodologia da Investigação Geológica - Não apresenta
traço excl.usivo nas escalas da categoria e respectivas sub-cate-
gorias. Em ternos de dimensões, destaca-se pela maior ênfase que

as outras linhas em Outros ¡46todos,

Aplicação da Geologia - Não apresenta traço exclusivo
en qualquer escala.

Hi s tóri a da Geolo ia - Não apresenta traço exclusivo.

3.4 ,2 Traços Comparti thados

O número de traços "específicos" compartilhados pela Geo

ciências com outra linha de conteúdo é equivalente ao de exclusi.
vos. Na escala das categorias, plano do conteúdo, junto com Lìeo-
logia Física, apresenta maior ênfase que as denais linhas en His
tória da Geologia, Na escala das sub-categorias, plano do conteú
do, divide com Geologia Física e corn GeoIogia, situando-se em se
gundo lugar com esta últirna, a tnaior ênfase que as outras linhas
no Aspecto Histórico. Junto apenas con Geologia, esta ênfase se
estende, ainda no plano do conteúdo, atá as dimensões Evolução
de Eventos História Biolõgica e Tendência Evolutiva Ir¡eversír,rel
Biológica, Outïa característica, no pl,ano do conteúdo, é a ênfa-
se conferida a Evolução de Eventos + Regiões e Tendência Evoluti
va, sinl 1ar à conferida pelas linhas .Geologia e Geologia Física.
Con GeoJ"ogí a Física, plano do conteúdo, apresenta naior ênfase
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que as denais linhas em .lr{6todo Físico.

Juntanente corn Geoarnbiental, planos do conteúdo e enfo_
que ' apresenta maior ônfase que as demais linhas en Atxnosfera e,
apenas no pJ.ano do conteúdo, em Hidrosfera Continental. Ainda
con Geoarnbi.ental- e plano do conteúdo, caracteriza-se pela naior
ênfase na sub-categoria Geol-ogia Anbiental d.o que na Geologia E_
conôrni ca,

Juntanente com Geologia Geral, plano do enfoque, apre_
senta nenor ênfase que as dernais linhas no conj unto d.as dinensões
de Aplicação da Geologia. Finalnente, destaca-se por apresentaï
(en segundo 1ugar, após Geoambiental) a maior ênfase, no plano
do conteúdo, en Outras Dimensôes.

3.5 A Linha de Conteúdo Geoarnbiental

3 ,5 .1 Padrão Exclusivo

Objeto da Geologia - Na escala desta categoria, a linha
Geoanbiental apresenta alguns traços exclusivos, No prano do con
teúdo' destaca-se das dernais rinhas por âpresentar ênfases artas
e quase equivalentes entre objeto e Aplicação da Geotogia;nop1a
no do enfoque, por apresentar Ob,jeto da Geologia con a condíção
secundária predonínando sobre a principal e a coordenada, portan
to con urna ênfase bern rnenor nesta categoria que as dernais linhas.

Nas escalas das sub-categorias e dirnensões, constata_se
tamb6n un significativo núnero de traços exclusivos. No plano cJ.o

conteúdo, apresenta una ênfase na Hidrosfera que, alén d.e ser a
naior de todas as linhas, é bastante a1 ta em si. mesna; esta ênfa
se, no plano do enfoque, atenua-se en virtu<Ie do anplo predoní _

nio da condição secundãria sobre as denais, caracteriza-se tan-
b6n, ern ternos de conteúdo e enfoque, pela. menor ênfase que as de
nais llnhas en todas as sub-categorías do Aspecto Histórico. Ou-
tro ttaço exclusivo é a predominância da condição secundária so_
bre a principal e a coordenada, no qlle se re fere a Aspecto Histó
rico considerado corno urn todo e às suas sub-categorías individu-
alnente, ou se ja, todas as Esferas lr,lateriais ; ta1 predomínio se
repete quando associarnos Aspecto + Mótodo Físicos.
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Destaca-se tamb6m por apresentartno plano do conteúdo,

¡naior ênfase que as outTas linhas ern crosta Externa continental
e Hidrosfera Continental e, por outro lado, urna nenor ênfase, no
plano do enfoque, nestas nesmas dimensões. Ainda no plano d.o con
teúdo, apresenta menor ênfase que as outras linhas na dimensáo
Crosta Inteana Oceânica, No plano do enfoque, a rìenor ênfase que
outras linhas ocorre no conjunto das dimensões da crosta Interna
e no Interior da Terra,

Metodólogia da Investigação Geol6gica - Não apresenta
traço exclusivo na escala desta categoria. Nas respectivas sub_
categorias apresenta o já referido predomínio da condição secun_
dâria, quando se efetua a combinação Aspecto + M6todo Físicos,

Apllcação da Geologia - Na escala da categoria, plano
do conteúdo, caracteríza-se por apresentar a já referida equiva-
l.ência de ênfase entre Objeto e Ap1ícação da Geologia e, no pla-
no do enfoque, pela naior ênfase na presente categorla que as ou
tras 1inhas,

Na escala das sub-categorias, planos de conteúdo e enfo
que, destaca-se pela rnaior ênfase que as outras linhas na Geolo-
gia Econômica e Geologia Ambiental.

Na escala das. dimensões, planos de conteúdo e enfoque,
apresenta maior ênfase que as demais linhas em todas as cìimen-
sões de Ap1ícação da Geologia.

3.5.2 Traços Cornparti thados

0 grande número c1e traços exclusivos observado en Geoam
biental repete-se no caso dos ttaÇos "específicos,' conpartilha -
dos corn outras llnhas. Na escala das categorias, junto con Geolo
gia Geral , no plano do conteúdo, apresenta o naioï contraste de
ênfase entre Objeto da Ceologia e }letodologia da Investi gacão
Geológica. Na escala das sub-categorias, ainda jrÌnto com Geolo -
gia Geral , plano do conteúdo, apresenta menor ênfase que as de-
nais linhas ern Aspecto Histórico e maior contraste de ênfase en-
tre Aspecto + Método Físicos e Aspecto Histórico + Métodos Histó
r.ico e FÍsico-Histórico; no plano do enfoque, nenor ênfase que
as denals linhas en Aspecto Hist6rico e nas diversas sub-catego_
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rías da Metodologia da Inr¡estigacão Geológica, característica es
ta que se estende a todas as dimensões do Aspecto Histo-rico e da
Metodologia da Investigação, nos planos do conteúdo e enfoque.

Juntamente com a Geociências, na escala das sub-catego_
rias e plano do conteúdo, apresenta naior ênfase que as dernais
linhas en Hidrosfera e rnaior ênfase em Geología Anbiental do que
em Geologia Econôrnica. Ainda corn Geociências, escala de sub-cate
gorias e plano do conteúdo, caracterlza-se pela nenor ênfase que
outras linhas em Cïosta + Interíor da Terra. E, na escala das di
mensões, plano do conteúdo, cornpartilha corn essa linha de conteú
do a maior ênfase sobre as demais en Hidrosfera Atmosf6ri ca e Ou
tros Mátodos, Final¡nente, tanbém junto con Geociências, nas en
níve1 bem maior que esta, caracteriza-se pela rnaior ênfase, no
plano do conteúdo, en Outras llirnensões, ênfase esta que se con-
firna no plano do enfoque, embora bern rqenos níticìa.

AS OBRAS ''INDETERMINADAS'' E AS LINHAS DE CONTEÚDO

A anostra ùtil-ízada no presente estuclo, inclui oito obras
- -. r10ì(numeros 33 a 40) \"-/ que, em virtude das características dos tí

tulos gerais que apresentan, foram inícialmente classificadas co
mo "indeter¡ninadas". Urna vez já estabelecidos os padrões das di
versas linhas de conteúdo p16-adnitidas. é possíve1 analisar ;
discutir o perfil. de conteúdo e enfoque de tais obras em relacão
aos nesnos, utilizando-se as Tabelas 51 a 57.

A cornparação das obras en questão con os padrões de tra
ços exclusivos e "específicos" conpartilhados das diversas li_
nhas de conteúdo, levou à constatação de três cornportanentos dis
tintos por parte das mesnas. O prirneiro caso refere-se ãs obras
nurneÌos 33,34,3ó. 38 e.1 0, que puderam ser f acilrnente associa_
das ã linhas de conteúdo, en virtude <la identidade de traços que
apresentan con as mesnas, O segundo caso refere-se ãs obras nú_
neros 35 e 37 que, apesar de apresentaren nítidas sinilaridades,

(30)No Capítu1o lII, encontra-se una identificação nais detalha-
da destas obras.
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cada una con deterninada linha de conteú<lo, apresentam tambén tra
ços próprios bastante evidentes, distintos de qualquer linha. Fi
nalnente, o terceiro caso refere-se ã obra nú¡ne ro 39, que não se

identifica con o padrão de qualquer das linhas de conteúdo,

As obras núneros 33,36 e 38 apresentan a quase totali-
dade dos traços exclusivos e a grande naioria dos traços "especí
ficos" compartilhados da linha Geociências. Este fato é aj.nda
mais acentllado nas duas primeiras obras que, inclusive, apresen-
tan nítida sini laridad.e entre_si, o que 6 facilnente explicáve t
pela origen comum cle mb"r. (JlJ

As obras números 34 e 40, por sua vez, apresentan a qua

se totalidade dos traços exclusivos e "específícos" conparti tha-
dos da linha Geoanbiental,

Exa¡ninar-se-á, a seguir, ern maiores detalhes, o caso clas

três obras nais atípicas.

4.I A Obra Núnero 35

A obra "Evolution of Sedirnentary Rocks", apresenta aI-
guns traços próprios muito rnarcantes, não conuns a qualquer 1i-
nha de conteúdo:

, Confere una ênfase nui to grande, e naior que toclas as li¡rhas
de conteúdo, ã categoria llfetodologia da Investigação Geoló-
gica, ernbora a apresente quase senpre na condição secundá -
ria.

. Não trata de quàlquer das dimensões da Aplícacão da Geolo -
gia.

, Apresenta urna grande ênfase, no plano do conteúdo, en Histó
ria da Geologia, bern maior que en Geologi.a Física e Geociên
cias,

. Apresenta, no plano do conteúdo, ênfase visivelmente menor
na Biosfera que todas as linhas de conteúdo,

( 31) corrfot^e escLarecinentos
mero 36, "lnvestlgating
versão da obra núne ro 33
talnente reescrita.

contidos no seu prefácio, a obra nú
the Earth" corïesponde a urna novã
, ernbora con autores di ferentes e to
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. Aplesenta, no plano do enf oque , ênf a,se bern mal_or que todas

as Linhas de conteúdo em Tendência EvdLutiva, especialmente
na dirnensão Tendência Evolutiva Irreversíve1 Física.

. No plano do conteúdo, enfatiza bern nais que todas as linhas
de conteúdo o Método Físico; isto ocoïlre, principalnente
devido à ênfase nuito grande ern Método Geoquínico, no que
tanb6n se distingue de todas as linhas.

Apresenta tanbén um núrnero significativo de caracterís-
ticas seme thantes aos paclrões de diversas das linhas de conteúdo.
Entre essas, destacam-se:

, Assemelha-se ã Geología, no plano do enfoque, pela naior êl
fase que as denais linhas no Aspecto Hist6rico e, no plano
do conteúdo, p.ela nenor ênfase em H j"drosfera e Atnosfera,
Além disso, apresenta mesrno paclrão geral cie conteúdo e enfo
que que a Geologia, em Aspecto + M6todo Físicos e Aspecto
Hist6rico + Métodos Histórico e Físico-Histörico.

. Assernelha-se ã Geologia Geral , nos pl,anos de conteúdo e en-
foque, pela rnenor ênfase que as dernais linhas de conteúdo
nas Esferas Ternporais e, apenas no plano do conteúdo, em Hi
drosfera e Atnos fe ra.

. Assenelha-se ã Geociências, no plano do conteúdo, pela maior
ênfase que as outras linhas em Outros Métodos.

Todavia, é com a Geologia Física que rnais parece se iden
tificar, principalmente no que se refere aos seguíntes tîaços:

. No plano do conteúdo, maior ênfase que as dernais linhas no
Aspecto Histórlco, especialrnente en Evolução de Eventos + Re

giões e Evolução de Eventos História Física,

. No plano do conteúdo, naior ênfase qr)e as denais 1inþ.as en
I,lát o dos Histórico e FÍsico-Hlstórico,

. Mesrno padrão geral de conteúdo e enfoque que a Geologia Fí-
sica, no que se refere a Produto e Processo.

. Maior ênfase que as dernais linhas, no plano do conteúdo, no
que se refere ã todas as dirnensões da Ctosta Interna.

Não apresenta qualquer similaridade com Geoa¡nbiental,
1o cont¡ário, destaca-se pela não inclusão da categoría Aplica

o:
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ção da Geologla. Tanbém não rnostra rnaior identidade com a l-inha
Geociências, inclusive apresentando pequena ênfase en Outr.as Di-
mensões. Fica evidente, portanto, que apesar da apreciáve1 quan-
tidade de traços específicos próprios, posiciona-se no ânbito das
linhas de conteúdo mais c1ássicas, oncle o conhecirnento geol6gico
ó tratado no seu senso mais estrito. Pelo exposto, poder-se-ia
concluir que se trata de uma obra de Geologia Física, porérn coÍn

níti das características pr6prias e moderada semel.hança com alguns
aspectos da Geologla e, en .menor grau, con a Geologia Geral .

Cabe ressal-tar que o autor do livro ern questão, no pre-
fãcio, destaca que al guns professores em seu país haviarn levanta
do dúvida quanto a seu caráter de Geologia Introdutória, mas e1e
mantinha sua posição inicial acerca da destinação da obra.

4,2 A Obra Núnero 37

A obra "The Geosystem: Dynanic Integration of Land, Sea

and Air" é urn caso diverso da obra anterior. Apresenta a rnaioria
dos traços excluslvos e "específicos"compartil-hados inerentes à

linha de conteúclo Geociências, embora ern número bem menor que os

das obras núneros 33,36 e 38, Alén disso, apresenta tanbén una
certa quantidade de träços próprios, a rnaioria deles caracteri -
zando-se en ternos de pouca ênfase ou ausência de dinensões. Por
exempJ-o:

, Não trata da Crosta Interna
, No Aspecto Histórico, trata

cia Evolutiva I rreversíve l
de una única dimensão: Te nclôn

FIStCâ-

. Não trata das categorias Metodologia da Investigação, Apli-
cação e IIistória da Geologia.

O conteúdo que aborda se situa no. âmbito da Crosta Hx-
terna, Hidrosfera, Atnosfera, Terra como un Todo e Espaço Extra-
Te¡restre, no que se assernelha bastante à Geociências, inclusive
en ternos de ênfase, embora divirja desta na rnaioria dos aspec -
tos relativos às Lacunas apontadas (no que se aproxima parcial -
rnente da Geologia Geral). Um dado eluci.dativo da questão provóm
da Tabel.a 4I , da qual pode-se extrair o núnero de dinensões tra-
tadas pelas obras em conjunto. Enquanto o nú¡nero n6dio é de 36
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(nun total de 49 dinensöes), a obra en exane destaca-se nitida -
mente de todas as dernais por tratar de apenas 14 dimensões. Tal-
vez a nelhor explicação para o fato seja dada, indj-retarqeÌìte, pe

1o seu autor, no inlcio do Capítu1o I, quando acentua que a obra
enfatiza prioritarianente geografia, clinatologia e oceanografia,
apesar de considerar que a conpreensão do Geo-sisterna deÞende do
tTatamento conbinado da astronomìa, climatologia, geografía, geo

Iogia, geofís i ca e oceanografia,

4.3 A Obra Núrnero 39

A obra "The Way The Earth Works: .¡.rl Introduction To The

New G1oba1 Geology and Its Revolutionary Development" é, aparen-
temente, o caso nais especial de todos, seja pela singulari dade

de traços que apresenta, seja pela sua pequena sinilaridade com

as linhas de conteúdo. Entre os mencionados traços prõprios da

obra, salientaî-se :

. A condíção coordenada prepondera sobre a pri.ncipal e a se-
cundári a nas categorias Objeto da Geologia e Metodologia da

lnvesti gação Ge o 1ógi ca.

. Ênfase rnuito grande, e naior que todas as linhas, no plano
do conteúdo, ern Metodologi.a da Investigação Geolõgìca,

, Ênfase nulto grande, e maior que todas as linhas, nos planos
do conteúdo e clo enfoque, em Ilistória da Geologia.

. A categoria Aplicação e, por consegu:i.nte, as respectivas di
nensões, aparece unicamente nas condições principal e coor-
denada,

. Maior ênfase <1ue todas as linhas, no plano do conteúdo, em

Crosta Interna Continental e Crosta Interna Oceânica,

Menor ênfase que todas as linhas
Hidrosfera e Atrnos fe ra.

no plano do conteúdo, em

Maior ênfase que as dernaís linhas, nos planos clo conteúdo e

enfoque, en Aspecto Histórico, no que se destaca tambén pe-
1o fato da condição coordenada ser naior que a princì.pa1 e

secundária.

tr,Íaior ên.fase que todas as linhas, en conteúdo e enfoque, na
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Evolução de Eventos + Regiões e ern Métodos Histõrico e Físi
co-Histórico,
No plano do conteúdo, rnaior ênfase que todas as linhas en

Evolução de Eventos História Física e pequena ênfase em Ten

dênci a Evolutiva.

, Grande ênfase, e rnaior que tôdas as linhas, nos planos

conteúdo e enfoque, em ldétodo Geofísico'

. Menor ênfase que todas as linhas, no plano do conteúdo,
Geologia Econônlca.

A partir: do que foi exposto, percebe-se que uma das ca-

racterísticas principais da obra ern foco é a ênfase nos planos

do conteúdo e/ou enfoque en diversas sub-categorias e dinensões

do Aspecto Hist6rico e dos Métodos Histórico e Ffsico-Histõrico.
Sob esse ângulo, aproxirna-se, a grosso rnodo, das Iinhas de conteú
do Geologia.e Geologia Ffsica. Todavia, afasta-se da 1Ínha Geolo

gia quando apresenta pouca ênfase, em conteúdo e enfoque ' nas Es

feras Tenporais (conportando-se de forma simllar à Geologia Ge-

ral, Geologia Física e Geoarnbiental) , e aproxina'se da Geologia

Física quando enfatiza bastante EvoLução de Eventos + Regiões, es

pecialrnente Evolução de Eventos Hist6rla\Física. Ainda no ânbito
da sub-categoria Aspe.cto Histõrico, tanbén se assernelha bastan-
te ã Geologia '?ísica ao apresentar ern pelo nenos un de seus capí
tulos a dirnensão Tendênci a Evolutiva Cíclica Física na condição
principal . Apresenta, também, idêntica ênfase que a Geologia Fí-
sica, no plano do conteúdo. no que se refere a Aspecto 'Hist6ri-
co + MétodosHistórico e Iísíco-Histórico.

Apesar de apresentar pouca ônfase, no plano do conteúdo,
en Geologia Econôrnica, aproxlma-se da linha Geoa¡nbiental quando

enfati za mais a sub-categorla Geologia Ambiental do que a Geolo-
gla Econôrnica e quando, no plano do enfoque, trata das dinensões

de Apltcação da Geologìa sonente nas cond.ições principal- e coor-
den ada.

Aproxima-se de Geociências pela grande ênfase en Siste-
rna Sol.ar (plano do conteúdo) e ern Terra como urn Todo (conteúdo e

enfoque); porén, afasta-se quando trata o Sistena Solar sob o ân

gul-o da Astrogeologia e quando apresenta pouca ênfase em Outros
Métodos e outaas Dinensões (identifica-se, neste caso, con Geolo

gia, Geologia Geral e Geolofli a Física) '

de

em
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Finalnente, cabe ressaltar un êos tTaços mais ¡narcantes

e típicos desta obra e que se situa no plano do enfoque: dinen-
sões do Aspecto Físico, Aspecto Histórico, Metodologia e Histó-
ria da Geologia convivern e¡n muitos capÍtulos do livro na condi -

ção coordenada.

É possíve1, portanto, q.dmitir que a obra se situa, ern

parte, num espaço de transição entre as diversas l-inhas de con-
teúdo e, em parte, num espaço próprio. A partir dessa conclusão,
adquire especial. significado o tÍtu1o geral da obra, onde despog
tan termos tais como "New G1oba1 Geology" e "Its Revolutionary
Developnent", que parecem insinuar, respecti\ranente, una nova ma

neira de encarar a Terra através da Geologia e a inportância da
própria História desta ciência, 0 próprio autor, no prefácio da
obra, esclarece algo a respeito: "O tena central é a Tectônica
de Placas, o novo paradigna da revolução nas Ciências da Terra.
Esta abordage{n segue a recornendação de J. Tuzo Wilson, que educa

ção nas Ciências da Terra coneça con esta teoria unificadora, Os

tópicos geol-ógicos tradicionais são intreduzidos e delineados so
mente quando necessários para desenvolver o quadro referencial-
da tectônica de p1acas". Prossegue, afirmando: "O tena está si-
tuado na perspectiva histórica do debate sobre a deriva conti-
nental , coneçando nos prinórdios deste sécu1o, sendo tanbán tra-
tados efn detalhes os marcantes e revolucionários anos da d6cada
de 60".

4 ,4 Conentários Finai s

As obras c'on títulos gerais "indeterminados" não consti
tuen todas, pois, urna nova linha de conterido, nen se alinham to-
das nuna única das linhas de conteúdo pré-admitidas. Algunas se
filiam nitidanente ã Geociências, outras à Geoarnbiental; outra,
de forma não nuito incisiva, à Geologia EÍsica; finalnente, uma

única delas parece sugerir a .existência de urna nova linha de con
teúdo. Esta ú1tina (Obra núrnero 39) e a anterior (Obra número 3g
trazen alguns traços em conun, que são a grande ênfase em Méto -
dos Físicos (una especialrnente en Métodos Geofísicos e outra en
Métodos Geoquínicos), en História da Geologia, e en di¡nensões do

Aspecto Histórico não relativas a Esferas Tenporais, caracterís-
t j.cas estas, principalrnente as duas prineiras, incomuns nas di-
versas linhas de conteúdo pre--adnit.idas .
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CAPfTUL.O

CONCLUSOES

As conclusões da pesquisa serão apresentadas en três
itens independentes conforrne grau de proximida<le que apresentan
ern re 1ação aos resultados obtídos. No prineiro, tratar-se-á ex-
clusiva¡nente dos resuLtados alcançados diretanente pelo estudo;
no segundo, extravasar-se-á os linites estritos d-os resultados
obtidos, buscando-se urna aná1ise crftica dos mesnos e o conse-
qtlente reâlce de questões que nascen no nonento em que este pró-
prio e!tudo se encerra; finalnente, reali zat-se'ã una reflexão
crÍtica acerca do significado d.os resultados em face do contexto
educacional en que se insere a questão da Geologia Introdutõría'

1. AS PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA PESQU]SA

A questão central proposta no início da investigação in
dagava acerca das semelhanças e diferenças entÌe as linhas de con

teúdo reconhecidas na ârea de ensino de Geologia Introdutória ao

nível superior, 1j-nhas estas representadas no estudo pelos cor -

respondentes sub-conjuntos de obras incluídas na anostra, vistas
nos seus planos de conteúdo e enfoque. 0s resultados obtidos con

f irrnararn a idéia inicial de que as linhas apresentan certas .u]
racterísticas comuns a algumas de1as, e outras conuns a todas,

be¡n co¡no traços exclusivos que pernitern di.stingui-1as entre si'
Numa forrna final e sint6tica, é possivel apresentar o perfil rné-

dio de conteúdo e enfoque de cada linha de conteúdo, ext¡aído do

correspondente sub-conjunto de obras estudado'

V]
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1.1

1.1.1 Geologla

A linh¿ de conteúdo Geologia não se caracteriza por urì
anplo núnero de traços exclusivos. 0s exlstentes localizam-se to
dos nas escalas das sub-categorlas e dimensões de aná1ise adota-
'das, prlnclpalnente nas prirneiras. A totalidade destes traços ex
clusivos sltuâ-se no âmbito do Aspecto Hist6rÌco e da Metodolo -
gia da Investigação Híst6rica, princlpalmente no prirneiro e .no

plano do enfoque, 0 traço peculiar nais nítido desta linha de con
teúdo reside na ênfase que atribui, en ternos de conteúdo e en-
foque, ãs Esferas Tenporais, enquanto as dernaìs linhas não as en
f ati zan ou o faze¡n nurn grau ben rnenor,

Apesar de seus tracos exclusivos se situaten principal-
rnente no Aspecto Histõrico, 6 jus tanente neste â¡nbito que se as-
sernelha nais ãs llnhas Ceologia Ffsica e Geociências, pois con-
partilha con as nesnas maior ênfase que as outTas linhas ern al-
gurnas dessas sub-categorias e dinensões, ficando inclusive en po
sição ligeiranente inferíor a elas na referida ênfase.

I.LZ Geologla Geral

Á. linha de conteúdo Geologia Geral caracteriza-se por
urn núnero bastante pequeno de traços exclusivos que se 1ocali zar¡.
em sua cluase totalidade , principahente no ânbito do ob j eto cla

Geologia, na escala das dirnensões e rnaís no plano do conteúdo
que do en foque .

Por outro 1ado, esta é a linha que ap.Lesenta o rnaior nú
rnero de traços "esoecíficos" cornpartilhadoS, tanto na escala das
sub-categorias quanto das dinensões, o que a faz destoar quase
senpre quando a naioria das linhas tende¡c a apresentar urn padrão
conun. No seu compartilhanento de traços con outras linhas, ten-
de prlnclpalrnente oara ênfase nenor en relação a determinadas
sub-categorlas e dinensões, via de regra no ânbito Hist6rico e

das Aplicações da Geologia, no que 6 acornpanhada respectivanente
pelas linhas Geoarnbiental e Geociências. Nas situações rnais raras

As Princlpais Características de Caéa Linha de Conteúdo en
Geologia I nt ro dutóri a
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en que os tTaços cornpartilhados referem-se a ênfase maior que as

dernals linhas, ìsto ocorre ern conj unto con a linha Geologia Físi
ca e principalrnente no ânbito das Esferas Materiais e dos Mõto -
dos Físlcos,

Outra característica narcante desta llnha de conteúdo é

cornparti Ihar corn cada urna das denais linhas ap ro xirl.adanent e a nes
na quantldade de traçosrã exceção da linha Geologia! com que qua
se não apresenta semelhança,

,1..1,J trêO.tôÂl4 FlSl Ca

A linha de conteúdo GeoloÊia Física não se caracteriza
por anplo núrnero de traços exclusivos nen "especfficos" conparti
thados. 0s tracos exclusivos localizan-se ern âmbitos variados
(Objeto, Método e Aplicação da Geologia), tanto no plano do con-
teúdo quanto do enfoque e,principalnente, nas escalas das sub-ca-
tegorias e dlynensões, Entre suas características rnais narcantes,
encontran-se a ênfase naior que as demais linhas atribuída a Mó-

todos Histó¡ico + Físico-Histórico nos planos do conteúdo e enfo
que, e a sìgnificativa ênfase atribuída no plano do conteúdo ã

Geologia Anbiental (enbora si tuando-se neste caso bastante aquém

da linha Geoarnbiental) .

Outra característica narcante, e¡rbora compartilhada con
a linha Geologia Gera1, 6 a ênfase naior que as demais linhas a-
tribuída às dlversas dirnensões da Crosta. Ainda en terrîos de tra
ços "específicos" compartilhados, caracteriza-se por fa.zê-1o cor.r

todas as linhas de cònteúdo, inclusive corn Geoarnbiental (da qual
é a que nais se aproxina no que se refere ã ênfase confeïida a

diversos aspectos da Aplicação da Geologia). Este compartilhanen
to de tÌaços se dá en quantidade equivalente nos planos de con-
teúdo e enfoque.

1.1.4 Geociências

A linha de conteúdo Geociêncías caracteriza-se por um

número noderado de traços tanto exclusivos quanto "específicos"
conpartilhados, 0s exclusivos estão situados basicar¡.ente nos
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â¡¡bitos do objeto e Método da Investigação Geológica, tanto no
plano do conteúdo quanto do enfoque e, eÍì sua totalidade, nas es
calas das sub-categorlas e dirnensões. Entre seus tTaços mais rnar
cantes, encontra-se a ênfase naior que as de¡nais linhas, atribuí-
da, nos planos de conteúdo e enfoque, às esfe¡as nateríais (ìue

não a Crosta, enbora, nos casos da Atmosfera e Hidrosfera, con-
partilhe a característica con a Gèoambiental. Em contrapartida,
distingue-se tamb6rn pot ser a linha que apresenta a menor ênfase
no plano <1o conteúdo em Crosta Interna Contínental.

Outra característica naïcante é a ênfase maior que as de
nais linhas atribuída a Outros ¡,látodos nos pl-anos do conteúdo e

enfoque, junto corn a linha Geoarnbiental, Conpartilha traços "es-
pecíficos" com todas as linhas, nas três escalas e nos dois pla-
nos de aná1ise, Com a linha Geologia. Física cornpartilha traços
nos ânbitos do Aspecto Hj-stõrico, Nfetodologia e História da Geo-
logia e, corn a Geologia, nos dois prineiros ânbitos citados. Con

a linha Geoamblental , a16n do traço já rnencionado, cornpartilha
outros rel-ativos a algurnas esferas mateTiais. Corn a linha Geolo-
gia Geral assernelha-se pela ênfase rìenor que as denais linhas,
nos planos do conteúdo e enfoque, ã Aplicação da Geologia, Os

traços "específi cos " cornparti thados pe 1a \inha Geociências abran-
gen, portanto, quase todo o espectTo coberto pela GeoLogia enquan
to ciência,

1 ,I .5 Geoanbiental

A linha de conteúdo Geoanbiental caracteïiza-se pelo am

plo núnero de traços exclusivos situados em todas as escalas e

nos planos do conteúdo e enfoque. Entre suas caÌacterísticas rnais
típicas pode-se destacar: grande ênfase, e naior que as denais
linhas, atribuída nos planos de conteúdo e enf,oque tanto ã cate-
goria Aplicação da Geologia cono a di versa! de suas sub-categori
as e dimensões; ênfase rnaíor que a atribuída pelas denais linhas,
no plano do conteúdo, ãs dinensões de caráter continental (Hiciros
fera Continental e Crosta IlxteÌna Continental) e ã sub-categoria
Hidrosfera; ênfase rnaior que a atribuída pelas dernaís linhas, nos
planos de conteúdo e enfoque. a Outras Dinensões; ênfase nenor que

a atribuíd.a pelas dernais linhas,no plano <1o enfoque, ã grande n.aio
ria das dimensões da Crosta e à sub-categoria Aspecto Histórico,
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0 núrnero de tïaÇos "especÍficos," cornpartithados pela 1i

nha Geoarnbiental á quase tão grande quanto o de exclusivos, po_
rén isto acontece apenas com as linhas Geologia Geral e Geociên-
cias, principalnente corn a prineira, Corn esta tende a comparti _

thar traços referentes a ênfases nenores que as denais linhas
em todas as escalas de análise, as vezes no plano do conteúdo e

as vezes no plano clo enfoque, priricipatnente no âmbito da Metodo
logia da lnvestigação e clo Aspecto Histórico, corn a Geociências,
os traços específicos cornpartilhados não são muitos e coïrespon-
dern sempre a ênfase naior que as demais linhas en relação a de-
terminadas sub-categorias ou dimensões (Hidrosfera, Hidrosfera
Continental, Geologia Econôrnica, etc, ) .

L.2 A.s Semelhanças e Diferenças entre as Linhas de Qonteúdo en
Geolo gi a lntrodutória

No plano do conteúdo, todas as linhas conferem o rnaior
destaque a Objeto da Geologia. No plano do enfoque ! o nesmo ocor
re com todas as linhas, exceto Geoanbiental, que confere rnaior
ênfase à Apli.cacão da Geologia. Tanto no plano clo conteúdo quan-
to do enfoque, todas as li.nha_s conferern o nenor destaque ã Uist6
ria da Geologla,

A Metodologia da lnvestigação Geol6gica ocupa o segundo
lugar ern destaque, tanto no plâno do conteúdo quanto do enfoque,
nas díversas linhas, ã exceção novanente da Geoambiental, en que
se posiclona en terceiro lugar,

No âmbi to do 0bjeto da Geologia, todas as linhas enf ati_
zam rnais o Aspecto Físlco que o Hist6rico, nos dois planos, Deve
se realçar que isto acontece de forrna ben nÍticla inclusíve na li
nha Geologia, cuja caracte¡ística básica,por suposição natural,
seria o tratamento equivalente dos ramos Geologia Física e Geolo
gia Histórica. Todavia, ta1 peculiaridade só foi reconhecida na
escala seguínte, das sub-categorias do Aspecto Hist6rico, oncle a

referida linha destaca-se das demais por apresentar maior ênfase
que estas, nos dois planos, ern Esferas Ternporais. Mesno assi¡n, fi
ca em posição inferior ãs linhas Geologia Física e Geociências
no que se refere ã ênfase conferida, nos dois planos, à Evolucão
de Eventos + Regiões e ã Tendência Evolutiva.
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No que se refere a Aspecto Físíco, nos planos de conteú

do e enfoque, todas as linhas destacam nais Crosta + lnterior da
Terra do que as outras sub-categorias correspondentes. Deve-se
ressaltar o fato que, tanbdn neste caso, á contrariada a idéia
natural de que a Geociências, e eventualnente Geoanbiental, te-
riam corno peculiaridade una ênfase naior, pelo menos no plano do

enfoque, a outras esferas nateriais que não a Crosta. Todavia, a

distinção não ð tão nítida quanto se poderia supor. I{anifesta-se
.apenas na ênfase conferida nos dois planos, pelas citadas linhas,
ã Hidrosfera e A.trnosfera (be)î naior que as denais linhas). A Geo

cj.ências, ern particular, destaca-se ainda peJ.a ênfase especial
en Terra cono u)l\ Todo e Espaço Extra-Terrestre, nos dois planos.
As linhas Geologia e Geoarnbiental, por sua vez, destacan nais que

as outras a Biosfera no plano do conteúdo,

No ânbito da Metodologla da Investigação Geol-ógica, p1a
no do conteúdo, verÌfica-se qlle todas as linhas enf.atizan mais
os Métodos Físicos que os Históricos e Físico-Históricos. Nopla-
no do enfoque, ocorre u¡a inversão no què se refere às Linhas
Geologia e GeoLogia Física, que enfatizam mais os nétodos de ca-
ráter histórico. A linha Geol,ogia Física 6 a que mais se destaca
neste último aspecto porque, no plano do ,conteúdo, é tarnbém a que

¡nai s enfatiza tals métodos,

No ãmbito daAplicação da Geologia, suas duas principais
sub-categorias (Geo1-ogia A¡nbiental e Geologia Econôrnica) não apre
sentam qualquer padTão geral rnais evidente, nos dois planos, to
que se refere ao tTatanento a elas conferido pelas divelsas linhas.
En ternos mais especÍficos, as linhas Geologia e Geologia Geral
enfatizan mais Geolo!ia Econônica que Geologia Anbiental nos dois
planos; a linha Geologìa confere idêntica ênfase às duas sub-ca-
tegotias nos dois planos; e as linhas Ceociênci.as e Geoanbiental
enfatizarn mais Geologia Anbiental que Ceologia Econôrnica no p1a-
no do conteúdo. A linha Geoanbiental, en p.articular, a16n cle apre
sentar grande ênfase nas sub-categorias ern questão, ben naior que

as denals linhas, 6 a única que destaca nais Geologia Ambiental
que Geologia Econômica no plano do enfoque.

No ânblto das dinensões em geral , fica rnais difíci1 a

constatação de traços cofluns a todas as linhas de conteúdo. No

plano do conteúdo, a Crosta Externa Continental ó a dinensão mais
enfatizada pelas linhas Geologia, Geologia Geral e Geologia Físí
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ca. Na linha Geociências, a Ieferida di¡nensão, ernbora esteja en-
tre as rnais enfati zadas, situa-se após Atmosfera e Terra corno um

Todo. Na linha Geoarnbiental, esta mesma dinensão t arnbém se situa
entre as nais enfati zadas , nas ap6s Hidrosfera Continental e Re-

cursos Minerais e Energ6ticos e em posição quase igual à Conse -
qllências da Ação do Honern Sobre aNatureza. No plano doenfoque, por
sua vez, corn exceção da l-inha Geoanblental, repete-se a rnaior ên

fase na dirnensão C¡osta Externâ Continental , rnas aconpanhada de

perto pela Crosta Interna Continental e Crosta Interna Margen
Continental, para nais ou para menos, conforne o caso; estas d.uas

últimas dinensões ta¡nb6m se destacan no plano do conteúdo. Na 1i
nha Geoambiental, o naior destaque é para Ação Catastrdfica da
Natureza Sobre o Hornen e, novamente , para Conseqüências da Ação
do Honem Sobre a Natureza e paÍa Iìecursos l,lineraís e Energéticos.

Quanto ãs dinensões Conseqtlências da Ação do Hornern So-
bre a Natureza e Recursos Minerais e Energéticos, apesar de não
se situarem entre as rnaís enfatizadas no ânbito gera1, no da Apli-
cação da Geologia são as nais destacadas nos dois planos por to-
das as linhas, corn exceção da linha Geoanbiental .

No ânbito das dimensões de cunho metodol69ico, destacarn
se os Métodos Geofísicos, no plano do conYeúdo, en todas as 1i-
nhas. No plano clo enfoque, essa dinensão perde o primeiro lugar
para Métodos Histõricos, nas linhas Geologia e Geologia Física,
e para 0utros ¡'fétodos,na linha Geoanbiental.

Entre as dimensões do Aspecto Histórico, a única regul.a
ridade observacla ocorre no plano do conteúdo, onde todas as 1i-
nhas enfati zarn nais Evolução de Eventos História Física, corì ex-
ceção da linha Geoa¡nbiental, cuja rnaior ênfase se dá en Tendência
Evolutiva Irreversíve1 Física. Esta últirna d.inensão ocupa o se-
gundo lugar de destaque nas linhas Geologiâ Geral e Geociências,
sendo que na linha Geologia o segundo e terceiro lugares são, res
pectivanente, ocupados pelas dimensões Esfera Ternporal Histórj-a
Física e Esfera Temporal História Biológica, dirnensões estas pou
co enfatizadas nas demais linhas. Na linha Geologia Física, o se

gundo lugar ó ocupado pela dirnensão Tendência Evolutiv4 CícLica
ts1S1Ca.

Realizando-se, finalrnente, uma apreciação geral das se-
melhanças e diferenças apresentadas pelas linhas de conteúdo exa
minadas ern Geología Introdurõria, verifica-se que os tlaços espe



cíficos, ou diferenças entre as linhas ,

no plano do enfoque que no do conteúdo,
das di¡nensões que na das sub-categorias
cala das categorias.
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nostram-se ¡nais níti_dos

e nais nítidos na escala
, e mais ainda que na es-

Apenas una (Geoanbiental), dentte as linhas de conteúdo,
apresenta-se nuito bem lndividualizada através de significativo
conjunto de traços exclusivos e "específicos" conpartilhados, en
dir¡ersos â¡nbltos, escalas e planos. Três linhas (Geologia, Geolo
gia Física e Geociências) apresentaÍì-se apenas razoaveLnente de-
finidas, pelos traços exclusivos e/ou compartilhados, ernbora es-
tes não abranjam e¡n todos os casos o anpLo espectro de análise
utiJ.izado. U¡na única linha (Geologia Gera!") ïesuLta nal definida,
face ao reduzido núnero de traços exclusivos e o grande contin -
gente de traços "específicos" conpartÍJ,hados corn as diversas ou
tras Linhas de conteúdo, não apresentando tendência nais nítida
para quaLquer de1as.

2.0 SIGNIFICADO DOS RESULTADOS OBTIDOS

As linhas de conteúdo en Geologia Introdut6ria, investi
gadas através dos llvros-téxto correspondentes , apresentan-se di
ferenciadas entTe si, urn.os de forrna mais acentuada que outras; a
presentan tarnbém significativas sernelhanças, conuns a todas ou a
parte delas. Tais resultados ernergirarn do estudo realizado sob a
óptica de um quadro de a4á1ise baseado na noção <te Geologia en-
quanto ciência e desenvolvido nos pl"anos do conteüdo e enfoque das
obras, os quais forarn extraídos do níve1 da nacro-estTutura do
texto, nais especificamente, tomando-se o capítu1o corno unidade
de análi se .

Cabe perguntar, neste ponto, sobre o real significado
dos resu1tados obtidos, principalnente visando reaJ.çar os aspec-
tos por eles omitidos, corno decorrência 1ógica da netodologia a-
dotada e demais fatores delinitadores do estudo, Três questões
básicas nortearão esta reflexão, tendo por elo comurn lnplícito o

levantanento da dúvida se, de fato, não houve certo grau de ar-
bitrariedade na denorninação das obras por parte dos autores. At6
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onde as obras de urn sub-conjunto respeit.arn todos os seus traços
exclusivos? At6 onde traços conslderados exclusivos de urn deter-
ninado sub-conjunto pertencen tambén a obras de outros sub-con -
juntos? Até onde obras de un nesmo sub-conjunto se asse¡nelham en
tre si e se diferencian das denais obras deste sub-conjunto?

Exarninar- se-á cada uma destas questões, individual e ¡es
pectil¡amente nos três próxinos ítens, porén sen apretensão de esgo
tá-1as, visando apenas colher elernentos enriquecedores d.as .or,.fi
sões al-cançadas, ã medida que nelhor se.denarca seus contotnos.

Z,I Linhas de Conteúdo e Obras de Características Anôna1as

Urna das principais caracterÍsticas detectadas na linha
Geologia foi a ênfase naior que as d.ernais no tratanento do passa
do geológico segundo as esferas tenporais, tanto no pl-ano do con
teúdo quanto do enfoque, Duas obras (números 2 e 7) do respectí-
vo sub-conjunto não apresentam este traço no plano do conteúdo e

una obra (número 8) não o apresenta no plano do enfoque.

0 pequeno contÍaste no predornínio de produto sobre pro-
cesso! plano do conteúdo, consìderado conìo u¡n dos traços exclusi
vos da linha Geologia Geral, não aparece en una de suas obras
(número 10). Apesar desta rnesna linha apresentar, como un clos seus
traços peculiares, a ênfase rnaior que as dernais llnhas en nátodos
petrogrãficos, duas obras (núneros 9 e 10), das três exaninadas
no sub-conjunto, sequer. tTatan desta dimensão.

Uma das obras (núneto 16) da linha Geologia Física nào
apresenta o seu traço exclusivo representado pela ênfase rnaior
que as denais linhas na grande rnaioria das dinensões da Crosta,
Da mesrna forna, são três as obras (números 14, 1B e 20) que não
apresentan ênfase maior que as denais linhas em Tendência Evolu-
tiva Cíclica Ffsica, sendo este outro traço exclusivo da linha
em quest ão .

lJna das obras (núrnero 29) da linha Geociências apresen-
ta grande ênfase no plano do conteúdo en Cr.osta Interna Continen
ta1, contrariando un dos traços exclusivos desta linha; o r!ìesno
acontece con duas outras obras (núneros 24 e ZS), ao apresenta -
ren pequena ênfase no plano do conteúdo em Outros Métodos.



195
A linha Geoanbiental caracteriza-se, entre outras coi_

sas, por apresentar o Objeto da Geologia mais freqüentemente na
condição secundária, porén, u¡na das obras (núnero 30) do respec_
tivo sub-conjunto apresenta a referida categoria predorninantenen
te na condição principal. Outra obra (número 32) ð,a tinha ernque!
tão, ao apresentar 4aior ênfase em Geologia Econônica do que em
Geologia fulbientar, no plano do conteú'do, tanbé¡n contraria urna
das caracterfsticas principais desta 1inha.

0s fatos apontados levarn a conclusões de duas ordens, de
ceÌta fotna antagônicas. De un 1ado, pode-se le\¡antar suspeitas
acerca de una possíve1 arbitrariedade na denoninação de algunas
obras, ¡nuito ernbora urna posição conclusiva a respeito exija ané
Lise nais sistenática de cada caso. por outro 1ado, na nedida en
que os casos apontados configutan-se cono exceção por nãò.abrange
ren todos os traços exclusivos e se rinitaren à ¡ninoria das obras
de cada sub-conjunto, confirrna-se a consistência dos sub-conjun-
tos de obras e respectivos padrões específicos de conteúdo e en-
foque .

2.2 A Possibilidade de Novos Sub-Coniuntos ios de Clas-
sificação de Obras

As dirnensões de caráter histórico (rnetodol6gicas ou nãoJ,
tanto consideradas lndividualnente quanto reunidas nas respecti-
vas sub-categorl as e categorias, aparecen com freqllência como
características distintivas de algunas linhas de conteúdo, prin-
cipalnente da Geologia e.da Geologia Física.

Exaninando-se todas as obras da amostra sob o ângulo do
tratarnento que conferem no plano do conteúdo ao historicismo geo
1ógico en suas diversas formas de manifes tação, constatar-se-a que
catorze obras destacan-se das denais, en virtude de ênfase niti-
danente superior na grande rnaioria dos aspectos e nétodos histó-
ricos, ern suas diversas escalas de anál"ise, Quatro dessas obras
(núrneros 3, 4, ó e 9) pertencern ã linha Geologia; seis (nürneros
13, 15, 2I , 22, 23 e 55) pertencen ã linha Geol-ogia Físlca; três
(núrneros 24, 36 e 38) pertencen à linha Geociências e uma (núne-
ro 39) não pertence a qualquer das linhas, portanto, três das 1i-
nhas de conteúdo estudadas contribuem significativamente para un

Cri
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eventual novo sub-corìj unto de obras, ou nova linha de conteúdo,
cujo. critério principal de definição seria a grande ênfase nopla
no do conteúdo ao carãter histórico da Geologia, independentenen
te de enfatizar ou não todas as dimensões correspondentes e enfa
tizar preferencialmente esta ou aquel-a dinensão histórica,

A ênfase rnârcante em ì,fétodo da Investigação Geológica,
visto como um todo e no plano do conteúdo, poderia ser um crité-
rio de reunião de sete obras da aTnostra (números 2, 23, Zg, 33,
35,36 e 39), pertencentes a três dos sub-conjuntos adotados,

A grande ênfase em Aplicação da Geologia, vista como um

todo e no plano do conteúdo, reuniria tanbém sete obras (núrneros
20, 2I, 30, 3I , 32, 34 e 40), pertencentes a três dos sub-conjun
tos adotados, Por outro lado, a ausêncía de qualquer di¡nensão da
Aplicação da Geologia reuniria outras três obras (núneros ZS, 35

e 37), ta¡nbém pertencentes a diferentes sub-conjuntos.

A grande ênfase em Hist6ria da Geologia, plano do con-
teúdo, reuniria cinco obras (núneros 2L, 33, 35, j6 e 39) de dois
sub -conj untos ado tados ,

Caso se considere insatisfatório um único critério para
a definíção de novos sub-conjuntos ou linhas de conteúdo em Geo-
logia Introdutória, poder-se-ia, então, ïeunir as obras núneros
2I ,23, 33, 35, 36 e 3é, con base no fato de atenderen dois ou
nai s dos critérios mencionados,

Ern face do exposto, é possíve1 concluir que alguns dos
mesnos cr j.térios que pernitiran c1i ferenciar as linhas de conteú-
do no contexto do presente estudo, se considerados por esta ou
aquela razáo mais irnþortantes que os denais c¡it6rÍos distinti -
vos, pernitirão configurar um novo quadro de classificação, en
que obras de di ferentes linhas de conteúdo atuais virão a consti
tuir nova linha ou, então, virão a representar nelhor una das 1i
nhas de conteúdo já reconhecidas,

2,3 A Identidade de 0bras nos Sub-Conjuntos

Exaninando-se detidarnente as obras números 2, 7 e 8, da
linha de conteúdo Geologia, verificar-se-á uma série de traços
que as distinguen das dernais obras do prõprio sub-conjunto, en-
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tre os quais pode-se destacar:

. ênfase ben rneno¡, nos planos do conteúdo e enfoque, ern di-
versos dos aspectos referentes ao carãter hístðrico da Geo-
1ogla, inclus j-ve nas esferas ternporais;

, ênfase ben maior en ¡{étodos Físicos, vistos corno urì todo,
nos planos de conteúdo e enfoque,

A16r¡. disso, as referidas obras apresentan, no nesno sen
tido apontado, visíve1 sinilaridade con as obras números 10, 1L

e 12, da linha de Geologia Geral, e con as de núrneros 17 e 18, da
linha Geologia Física (32). 

S"râ que os traços conuns ãs oito obras
apontadas têm algurna relação com o fato de que foram todas produ
zidas em países que não os Estados Unidos? Por que, então, algu-
nas foran denominadas de Geologia, outras de Geologla Geral e ou
tras de Geologia Fís i ca?

Outro caso exarninado en detalhes é o clas obras núrneros
20,2I e 22, da linha de conteúdo Geologia Física. As três desta
can-se das demais do sub-conjunto, entre outras Ïazões, por ten-
deren a apresentar ênfase rnaior, nos planos de conteúdo e enfo -
que, nas seguintes dimensões da Aplicação da Geologia: Ação Ca-
tastrófica da Natureza Sobre o Hornern, Corlseqüências da Ação doHo
mern na Natureza e Recursos Minerais e Energéticos, Cabe ressal -
var que nenhuna del.as aproxína-se da ênfase conferida pela linha
Geoanbiental a estas dinensões e nen trata <1as dinensões especí-
ficas desta linha (Geologia Urbana e Geologia î.,16dicaJ, Coincidel
tenente, as três obras nencionadas são as de produção original
.-a(1: edição) mals recente, dentro da arnostra de GeologÍa Física.
Outra obra de pródução recente (núrnero 39), ¡nas não identificada
con qualquer 1inha, aproxina-se da situação descrita, nas sorTìen-

te no plano do enfoque, Por que outras obras de produção recente,
nas peïtencendo a out.ras linhas, não enveredam pelo nesno cani-
nho ?

Anpliando-se os limites da cornparação para a16n do ânbi
to da Geologia Física, verificar-se-á que as obras ¡nencionadas,

( s2\'"-'Neste caso não se está incluindo as obras
ta1 , que ten por característica própria
no caráter histórico. neflì a obra núnèro 37
so especial (Ver itern 4.2 do Capítulo V).

da linha Geoanbien
a pequena ênfase -
. considerada um ca
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bern corno as demals deste sub-conjunto, tendem a destacar-
se no conjunto das obras, no tocante às referidas dirnensões da
Apì.icação da Geologia. Poder-se-ia concl.uir que ta1 tipo de ênfa
se é urna catacterística da Geología Física, em especial das obras
de produção mais recente? Em caso afirnativo, qual- a explicação
para isso?

2.4 A Denominação das Obras Didáticas e as Linhas de Conteúdo
en Geologla Int ro dut6ri a

Se por um lado os resultados obtidos parecen confir¡nar,
na naioria das obras, o pressuposto ínicial do estudo de que os
autores não as denorninararn de forma arbitrâria, nas provavelnen-
te levândo ern consideração nodelos de contelido reconhecidos na
co¡nunidade, por outTo, a aná1ise crítica desses mesrnos lesulta -
dos parece apontar tarnbén para novas direções, É possÍvel que en
alguns dos casos ora exaninados, a denominação tenha obedecido
mais a critérios de rnercado, visando atender determinada cliente
1a estudantil, do que a nodelos de conteúdo ou nesno a critérios
episternolõgicos. E possíve1 tanbérn que, em outros casos, o referi_
do ¡nodelo de conteúdo norteador da denorninação feita pelo autor
tenha infl,uenciado apenas ao níve1. dos grandes traços estrutura

-t-5.5Lis da obra''--' e sofrido rnodificações profundas na nacTo-estru
tura interna dos capítu1os. Tamb6n 6 possíve1 que dlferentes con
cepções de Geologia enquanto ciência sejam responsáveis pela de-
norninação idêntica de obras nitidanente diferenciadas ou pela vi
síve1 sinilaridade entre obras fiLiadas a diferentes linhas de

con te údo .

Parece evidente, na anostra estudada, certa descaracte-
rização da Geologia Física, quando vista em seus rnoldes c1ássi -
cos, tal cono é proposta por alguns autores, entre eles Charin-
guin (1964, p. ó): "A ciência que estuda os diversos processos
geológicos modernos se denonina Geologia Física ou Dinânica". In
clusive, deste modelo parecen aproximar-se muito nais as obras
da linha Geologia Geral (alén de urnas poucas já apontadas, das

texto não foí abransido pelo
I e 2,2 do Capítui.o II).

l33l *'"-'Este nivel organizacional do
presente estudo (Ver ìtens Z
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linhas Geologia e Geologia Físlca), linha esta que, para o refe_
rido autor (1964, pp. 7-8), assirn se define; ,',.. a Geologia Ge_
ral estuda os processos geol6gicos modernos e certas questões
vinculadas à Geografia Física, De acordo corn isso, a Geologia Ge

ral se divide em duas partes: na primeira se expõem.os conhecimen
tos de Geografia Física (denomina-se Geologia Fisiográfica); a
segunda parte corresponde à Geologia Física ou Dinânica".

A referida descaracterÌzaç-ao da Geologia Física, en vir
tude de sua aproximação do caráter histórico da Geologia, pare_
ce ben evidenciada nas palavras de Verhoogen e Outros (1970, p.
187) , incluídas em urna obra didática, denominada por estes prõ _

prios autores como sendo de Geologia FÍsica:

"Tradicionalnente tem sido feita urna esp6cie de distin_
ção arbitrária entre Geologia Física e Histõrica, Esta última li_
da con seqilências de eventos e a prirneira con sua natureza, cau-
sas, necanisnos (processos geolõgicos) e produtos finais (rochas,
feições superficiais, continentes, bacias oceãnicas e outros), O

nérito da distinção á dúbio. A natureza e velocidade dos proces-
sos e a história evoLutiva de seus produtos perceptíveis são in-
feridos principalnente a partir do registro histó¡ico. por exen-
p10, é genericamente aceíto que algunas massas continentais, atu_
alnente bastante separadas (tais cono Arnérica do Sul e Ãfrlca), fo-
rarn numa 6poca partes contíguas de un único continente, os processos
físicos inferldos relativos àprogressiva separação no decorrer do
tenpo são denoninados de deriva continental, I{as a eviciência para o
processo da derlva e- retirada quase que inteiranente dos dados da
Geologia Histõrica: a observa<la rnovinentação. progressiva clos po-
1os geornagnéticos vii.tuais (urna sucessão de posições registradas
no tenpo); as histõrias geol6gicas e paleontológicas conparativas
dos continentes envolvidos; o reconhecinento da sinultaneidade de
condlÇões e eventos passados, ts qu"is estão hoje separados,,,

Nestes terrnos, 6 possíve1 conpreender nelhor poT,qlle a
naioria das obras da linha Geologia Física, apesar de trataren a
questão histórica de forrna diferente da rnaioria das obras da li-
nha Geologia, absorvern tanbém visivelnente o caráter histó¡ico-
geológico.

A questão da concepção da Geologia enquanto ciência, por
sua vez, precisa ser col0cada necessariamente na perspectiva da evo
1ução históríca do conhecirneirto geolõgico. Apesar de todas as obras
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incluÍdas na amostra serem atuais (produção e reedição recente),
é possíve1 encontrat nas nesmas (até naquelas cuja primeira edi-
ção ocorreu na própría década de 70) dife¡entes posturas perante
o que Hal-lan (1976) denominou de revolução nas ciências da Te¡ra
(da deriva dos continentes ã tectõnica de placas) . Apenas duas
das obras estudadas (núrneros 22 e 39) assumiram rad.icalnente tal
visão, a segunda ainda nais que a primeira, a ponto inclusive de
reorientar toda a sua seleção e organização te¡nátíca. Outras, das
diversas linhas de conteúdo, sinpl-esrnente ignorararn o fato etn

questão, enquanto parcela signif icati.va assumiu a "nova Geologia"
de forrna cautelosa, sen the conferir "status" rnaior que un ou
dois capÍtulos como tantos outros. Aínda assin, não é possível
afirmar que nesno estas últimas ob¡as não veiculem una Geologia
diferente da que era apresentada pe1.as obras de outras décadas.
Apesar de na amostragem do estudo não ter havido a preocupaÇão
corn este aspecto, a obra de Branne¡, preparada no início do sécu
lo e reedítada na década de 70 sem qualquer refornulação, pode
ser entendida cono um testenunho váLido desses outTos tenpos. TaJ.

obra, por exempl-o, não trata da Hístória da Geologia (embora a1-
gurnas obras atuais tanbém não o façan) , enfatiza pouco a metodo-
logia da investigação geológica (ern especial os ¡nétodos fÍsicos),
be¡n como as dimensões da crosta interna; por outro 1ado, não se
situa entre as gue menos enfatízarn as aplícações da Geologi4 tra
tando inclusive da Geologia Anbiental. Evidente.rnente, os fatos
apontados são meros indÍcios, que sugexern una investigação rnais
aprofundada sobre a questão. A próprta anostra estudada d.eixa en
trever que a questão epístenológica e,/ou da evolução do conheci-
nento geo169íco, nas. obras, sofre influências do local <1e produ-
ção possivelmente atð maiores do que da época da proclução.

As considerações anteriores desenbocam inevitavelnente
no dilema inicial do estudo diante da deno¡qinação "indeter¡nina -
da" de algunas obras, Apesar de os resultados haverern dernonstra-
do a identidade de quase todas elas con r*u ou outra llnha de con
teúdo, os ïespectivos autores, todavia, preferiran não explici -
tar taL filiação nos seus títulos gerais. Assin procedendo, não
estarian eles manifestando um reconhecimento expJ-ícito.da fragi-
lidade dos critérios dernarcatórios entre as linhas de conteúdo?
Não estarian ¡nanifestando a convicção de que a noderna Geologia,
qualquer seja sua raiz epistemo1ógica, abandona o senso estTito
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e assu¡ne o senso lato, onde a interdisciplinaritlade dilui as fron
teiras nais rígidas entre os diversos rarnos das ciências da Ter-
ra, sejan essas fTonteiras espaciais ou tenporais?

À 1uz dessas indagações e conclusões, reexaninando_se
os títu1os das obras explicitanente filiadas ãs linhas de conteú
do' passa a chanar atenção o fato de que nuitos deles incluem tam
bén termos que parecem significar nais do que sinples rnodismos
ou recursos nercadol6gicos (por exemplo, "The Dynamíc Earth,, ,

"The Changing Earth',, "The Evolving Ëarth,', etc.). possivelrnenre
refletem a perplexidade diante da cornplexa interação dos fenô¡ne_
nos naturais no tenpo e no espaço e o reconhecirnento de que e- mul
to difíci1, ou nesmo inconveniente, conpaïtirnentalizar a nature_
za, aínda que co¡n finalidades dídáticas.

5. OS RNSULTADOS DO ESTUDO E A GEOLOGIA

INTRODUTORIA NO CONTEXTO EDUC¡,CIONAL BRASILEIRO

Urna das fontes rnotivadoras do prBsente estudo, conforme
ficou claro no Capítu1o I, foi a situação ató certo ponto parti_
cular em que a Geologiâ Introdutória se encontra no ensino supe_
rior braslleiro. u¡na das questões então levantadas, referia-se
ãs hesitações de urn professor de Geol-ogia Introdut6ria ante as
opções prograrnáticas oferecidas e a consonãncia d.as rnesnas corn a
denominação de .suas disci.p),inas. Aventou-se tambén a possibilida
de de prejuízo, diante da escolha desta ou daquela llnha cle con_
teúdo. Embora não se houvesse proposto responder diretanente a
tais dúvldas, os resultados obtidos peLa pesquiSa fornecern una
contribulção ponderáve1 para o assunto, nesrno não apresentando
respostas peremptóri as à questão,

Un dos aspectos nais signlficativos, e que responde en
parte ao dilema do possível prejuízo da linha de conteúdo adota_
da, en função da denominação da disciptina, reside na constata _

ção de que as linhes não apresentan di ferenças radicais entre si.
Isto 6 verdadeiro até para aqueles que consideram a Geologia co_
no "o estudo da litosfera" ou para os que a conceben corno ,,una

ciência essencialrnente histõrica", pois, todas as linhas, em
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naior ou menor grau, não descuidan destes aspectos, portanto, o
aventado prejuÍzor para quen assirn o considera, fica resttito a
eventuais obras isoladas,

Entretanto, pata não se fugir ao rigor, conv6n Te1en_
brar que a linha Geologia Geral 6 a que nais se apresentou cir_
cunscrita aos Linites da litosfera e Una das que nais se nostrou
afastada do caráter hist6rico da Georogia. Ar6m disso, pode cau-
sar u¡na certa preocupação o fato da linha Geoarnbiental não se de
ter 'exaus t irr¡amen te no estudo dos fenô¡nenos da litosfera e igno
rar a parte da Geotogia Hist6rica. Esta preocupação, na reaLida_
de brasileira, justifica-se bastante em virtude dos antecedentes
escolares do estudante, onde não aparecern conhecinentos básicos
de Geologia. Todavia, nesmo neste caso, 6 possíve1 conciliar os
interesses pelo aspecto teórico da Geologia e pelo seu aspecto
aplicado, através de una proposta de caráter c1ássico e¡n que as
apJ.icações da Geologia sejam tratadas de forna complementar aos
conceitos geoLógicos correspondentes, ou através da seqüenciação
de dois cursos, urn teórico e outro aplicado, qgando a carga horá
ria ou a realidade curricular assin o pernitirêm. Apesar destal
considerações, acerca do abandono do historicisno e dd ênfase nas
aplicações da Geologla, a pal_avra final será do próprio profes _

sor, com base em suas conúicções relativas ao signifrcado da Geo
logÍa enquanto ciência e nesrno da Ciência cono um todo.

Outro aspecto a considerar, nesta tentativa de aplicação
dos resui.tados do estudo, é a de que a veiculação da netodologia
da investigação geoJ-6grca nos textos não 6 distintiva d.e quailquer
rinha de conteúdo, ernbora tamb6rn neste caso as manifestações rnais
e.xt'enas sejam observadad ern algurnas ob¡as isotadas de diferen -
tes linhas. Fato idêntico ocorre co¡n a História da.Geologia. As
opções corn base nestes dois aspectos se¡Ìr dúvida esbar¡arão corn
as convicções educacionais do professor, voltadas ern rnaior ou ne
nor grau para a valorização da transmissão do conhecl¡nento ou pa
ra a ¡naneira cofno ele é obtído, É evidente que aqui se insere tarn
b6m a questão fundamental da rnetodologia do ensino a ser adotada
nos cursos. 0 presente.estudo isolou tal variáver e circunscre-
veu-se ao ânbito do conteúdo, porén 6 inegável_ q,r" 

" proport"
progranática ten que ser conciliada com a netodológica (de ensi_
no) , assin corno o livro-texto pïecisa ser conciLiado corn os de_
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nais recuÌsos didáticos selecionados. Não se pode ignorar ta¡nbén
que argunas obras incruen proposta netodológica, con suas inevi-
táveis conseqtlências na estruturação e desenvor.virnento do conteú
do ve iculado .

Finalnente, cabe realçar que un dos resultados nais evi
dentes do estudo ó o de que as ob¡as, consideradas conjuntanente,
não fornecen uma resposta adequada à outra drivida inicial sobre
se alguma linha de conteúdo estaria se tornando obsoleta face à
evolução do conhecinento geológico. São poucas as obras que ado_
tam de terminados modelos de conteúdo que, se aceitos, correspon-
den a uma tomada de posição radicat perante a questão, pois rea_
lizan urna renovação integral da estrutura do conhecinento veicu-
lada, substituindo os temes c1ássicos da Geologia por ternas gera
dos e organizados segundo novas perspectivas integradoras. Duas
são basicanente taìs perspectivas: a tectônica de placas e a geo
logia amb ien ta I .

Afnda tratando do problena da obsolescência, poder-se-
ia adnitir que a Geologia Física em sua acepção nais rigorosa
(Geologla Geral?) constrtui una alternativa que tende a ser ne-
gada pela maioria das obras de Geologia Introdutória, face às no
dernas tendências do conhecirnento geológi\co, sejam elas quais tã
ren. Todavia, ta1 conclusão mereceria passar antes pelo crivo
nais profundo e sistenático de uma aná1ise de cunho epistemorógi
co e assentada numa anostTa cle obras rnais apropriacla à questão.

Não existe, portanto, urna única solução para a estrutu_
ração de progranas de cursos de Geologia Introdutória. Isto ocor
re não somente eln virtude das considerações pertinentes ãs pró_
prias linhas de contèúdo, corno tamb6m face aos denais fatores in
tervenientes no assunto, Inicialrnente, porque a realidade brasi-
1eira, em que se insere o ensino da Geologia Introclut6ria, apesar
de apresentar en conun o despreparo anteri-or do estudante face à
Geologia, diversifica-se muito quanto a outros aspectos: carga
horária da disciplina, estrutura curricular, futura área profis
sional do estudante r recursos clidát1cos disponíveis, etc, Final_
rnente porque todas estas variáveis passam sob o crivo do profes_
sor: sua visão acerca do papel curricular da Geologia Introdutó_
ria, sua concepção de Ciência, de Ciência Geológica em particu _

1ar, de educação e didática.
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Acredita-se, assirn, que a naior contribuição de o¡dern

prática oferecida pe10 presente estudo esteja consubstanciada na
apresentação da anál-ise do conteúdo e enfoque das obras individu
almente, tendo como pano de fundo e ponto de referência os pa_
drões tenáticos especÍficos estabelecidos para as diversas ri-
nhas de conteúdo e a reflexão crítìca 'rearízada acerca das se¡ne-
thanças e diferenças ent.re os mesnos. configura-se desta forrna
um painel onde o professor de GeoLogia Iùtrodutória no ensino superior brasiJ.eiro poderá inspirar-se para elaboração do progra_
na de suas disciptinas. Al6n disso, tanbén se acredita que a dis
cussão dos resultados obtidos propicia inúmeras questões, afgul
mas delas já destacadas, que podern servir cono elernentos nortea-
dores de futuras e relevantes investigações sobre o assunto,

Entte as aludidas questões em aberto, configura_se opro
blena do real significado da Geoloeja llljlg"*utóri3. No presente
estudo, o ter¡no foi utilizado ern seu senso lato - curso introdutó_
rio de Geol0gia - deixando rivre a possibilidade de que urna intro
dução à Geologia não venhla significar obrigatoriamente unâ ceô
logia Introdutória. En virtude do exposto, o mòdelo teórico de
aná1ise dos livros-texto adotado foi o da noção de Geologia en_
quanto Ciêncla e não o de concepção de Geologia propria¡nente di_
ta. Un modelo assentado na concepção de Geol.ogia, por sua vez, te_
¡ia de levar em conta não s6 os tópicos de conteúdo e as respecti
vas ênfases corn que são veiculados nas obras, como tanbén a orga
nização nesna desse conteúdo. Sob o prisrna da organização, ganhe
riam realce a própria seqüência dos temas tratados e a.hièrrarquia
entre os rnesmos, ele¡nentos estes que ar.iados aos antellores me-
lhor confÍgurarian a concepção de GeoLogia trans¡nitida peLa obra.
Este desLocanento da introdução ã Georogia para a Geologia Intro
dut6ria representarla tambón urn desroca¡nento de uma vrsão 

"rllì]tada em pala una outra
cuja essência seria a prioridade paîa a estrutura fundarnentar do
conhecinento geol6gico , cono forrna e cono contôúdo, en que, pre-
do¡nlnando sobre os conceitos, ter-se-ia a relação entre os nesnos
e a ¡naneira cono são ou forarn constrrrÍdos, Estas considerações fi
nais, recornenda-se, devern preocupar não sonente os futuros. pe:
quisadores no assunto, cono também os professores en suas opções
programáticas e os prõprios autores de obras didáticas no gênero,
funcionando co¡no base de uma possível, profunda e significativa
transfornação na concepção dos cursos introdutórios de GeoIogia.
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