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RESUMO
A Geografia Escolar é uma ferramenta importante ao contribuir para que os alunos construam
uma percepção espacial do mundo. A Geografia é uma das disciplinas que auxilia na
compreensão da realidade. A qualidade do processo de ensino e aprendizagem, no que diz
respeito às ações de um professor, parte de bases teórico-metodológicas bem definidas, da
veracidade nas informações relativas aos fenômenos tratados nas aulas, da abordagem de
conceitos e dos esforços de fazer com que o ensino seja significativo. Das temáticas que
perpassam as aulas de Geografia se insere o espaço rural, que deve ser tratado por meio das
relações sociais, culturais, políticas e físico-naturais que o compõe. Nas escolas urbanas, ao
tratar os conteúdos que decorrem desse assunto os professores enfrentam alguns percalços,
sejam eles relacionados à distância do rural à vivência dos alunos ou a escassez de materiais
didáticos que tratem de forma coerente esse assunto. Além desses desafios, tem-se a
dificuldade em mobilizar esses conteúdos considerando a multiescalaridade, já que, nesse
caso os conteúdos são predominantemente tratados na escola a partir de uma escala nacional.
Considerando a importância dos debates referentes ao espaço rural nas aulas de Geografia e
que compreender os fenômenos nas várias escalas de análise é fundamental para uma
aprendizagem significativa, o objetivo desse trabalho é analisar como ensino do espaço rural
tem sido tratado nas aulas de Geografia de Senador Canedo/GO. Para tanto, colocou-se como
fundamental investigar quais conceitos perpassam as discussões sobre o espaço rural nas aulas
de Geografia Ensino Fundamental em Senador Canedo/GO; verificar como os professores
tratam os conteúdos relativos ao espaço rural nas aulas de Geografia; e, averiguar de que
forma os professores de Geografia mobilizam o rural goiano como referência na valorização
do cotidiano dos alunos. As abordagens do espaço rural são importantes na medida em que
possibilita desconstruir a ideia do rural como lugar do atraso, inferior e coadjuvante em
relação ao urbano com funções meramente agrícolas, pois o rural carrega uma história, uma
cultura, uma identidade e exerce importante influência na sociedade. O presente estudo se
respaldou na abordagem de pesquisa qualitativa na modalidade estudo de caso, tendo em vista
que essa abordagem proporciona um maior envolvimento com o objeto da pesquisa. Como
caminho metodológico realizou-se: revisão bibliográfica, análise documental, análise de
material didático, entrevistas com professores e observação de aulas a fim de identificarmos
se o enfoque dado ao espaço rural nas aulas é feito considerando a sua importância e se o
encaminhamento dado a esses conteúdos nas aulas tem como resultado uma aprendizagem
com significado que contribua para um olhar crítico dos alunos sobre os fenômenos do espaço
rural. Embora as temáticas referentes ao espaço rural apareçam como conteúdo nos PCNs e no
currículo das escolas de Senador Canedo, os professores demonstram certa dificuldade em
tratá-los nas aulas. Os conteúdos relativos ao meio rural carecem de problematização, ou seja,
tratados de forma mais crítica. Deste modo, com o intuito de contribuir com os debates sobre
a temática, apresentamos uma discussão sobre alguns elementos que podem contribuir para
trabalhar os conteúdos de forma coerente nas aulas de Geografia, valorizado o cotidiano e
mobilizados os conhecimentos prévios dos alunos. Para isso, selecionamos dois conteúdos
que embora sejam recorrentes nas aulas de Geografia da Educação Básica, comumente são
tratados dando maior ênfase para os aspectos econômicos – os impactos ambientais no espaço
rural e a modernização da agricultura. Na discussão destes conteúdos defendemos que além
da perspectiva econômica, outros aspectos sejam valorizados nas abordagens do rural,
demonstrando que os fenômenos que ocorrem neste espaço são influenciados pelo modo de
produção capitalista e que existem contradições que resultam na forma como o rural se
organiza.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia. Espaço Rural. Senador Canedo.
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ABSTRACT
The Geography teaching at regular schools is a very important tool which helps students to
develop a wide perspective of the world. Geography itself is one of the school subjects that
hence the reality understanding. The quality of the learning and teaching process, as far as the
teachers’ actions are concerned, comes from well-defined theories and methodologies; the
truth of information related to classroom issues; the approach of the concepts; and efforts of
creating a meaningful teaching.From the themes that go through geography lessons, the rural
space isinserted which must be treatedthrough the social, cultural, politics, and physical
natural relations that composes itself. Also, considering its cultural, political and physicalnatural relations that composes itself. At urban schools, when topics about such themes are
discussed, some teachers face some troubles such as the gap between students and the rural
settings and the scares of didactic materials about this topic. Furthermore, it is difficult to
hence students towards this content, considering the multi-scholarship as in this case the
content is predominately discussed at schools in national levels. Taking in heed the
importance of discussions about rural settings in geography lessons and that the understanding
of that phenomena in different scales is fundamental for a meaningful learning, the goal of
this work is to analyse how the rural space has been treated in the geography classes at
SenadorCanedo/GO. Because of that, it has become very important to investigate the concepts
that go through the discussions about this topic during geography classes throughout Ensino
Fundamental at SenadorCanedo/GO. In addition, verify how teachers develop the topics about
rural setting during geography lessons. On top of that, to inquire how the geography teachers
promotes the goiano rural in their classes as a reference towards the appreciation of students
daily life. The approaches of rural settings are important as it make it possible to deconstruct
the idea that the rural settings and out of date, inferior and less important when comparing to
urban settings and sometimes merely taken as only with agricultural functions. The rural
space has in its essence a history, a culture, an identity and it has an important influence on
the society. This study has been built under the qualitative research approach, being the case
study the main guideline as this approach makes a better involvement with the object of
study.Through the methodological way, it was possible to make the following actions:
bibliographic review, didactical material analyses, interview with teachers and class
observations. These actions had the goal of identifying if the focus given to the rural settings
has being done considering its importance and if the procedures given to these topics in the
classroom result in a meaningful learning that helps students to develop a critical view
towards rural settings phenomena. Although the themes of rural settings and its concernments
are presented in NCPs and in the SenadorCanedo School Syllabus, the teachers show a little
difficult to work with them in their classes. The topics related to the rural mean needs to be
problematized, it means that it is crucial they be approached in a critical way. Thus, in an
attempt to enhance the debates along this theme, we present a discussion about some elements
which can develop the use of these contents in a more coherent way during the geography
classes, giving a special attention to the students daily lives and their knowledge previously
acquired. In other to make it possible, we selected two contents that, even though they are
common in the geography classes on the base education, they are commonly treated with high
emphasis on the economical area – the environmental impacts on the countryside and the
modernization of the agriculture. In the discussion of these contents, we defend that, beyond
the economical perspective, other aspects must be enriched, as far as rural settings are
concerned, showing that the phenomena in which occurs in this place are influenced by the
capitalism production way and that there are contradictions that results on the way the rural
settings organize itself.
KEY WORDS: Geography teaching. Rural Settings. Senador Canedo.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As discussões referentes ao espaço rural na Educação Básica carecem de
aprofundamentos para que a compreensão dos estudantes sobre o rural esteja assentada em
referenciais teórico-conceituais que o apresente considerando toda a sua importância para a
sociedade. Uma vez que, a compreensão do rural brasileiro, influenciado pelo modo de
produção capitalista valoriza os aspectos produtivos em detrimento dos sujeitos envolvidos,
impossibilitando entendê-lo nas suas múltiplas dimensões, ou seja, a cultura, as conquistas, as
lutas e a importância econômica política e social dessa esfera da sociedade. A escola, neste
sentido exerce um papel importante para um entendimento coerente do espaço rural.
Embora a escola surja, inicialmente, como instituição que afirma os ideais de um
grupo “elitista”, ela tem a possibilidade de ultrapassar esses referenciais e proporcionar uma
formação cidadã aos sujeitos. A contribuição do ensino escolar para a formação cidadã,
conforme Morais (2011) emerge da possibilidade de ascensão social e econômica dos
estudantes, e isso ocorrerá por meio da construção de conhecimentos que possibilitem a
compreensão da realidade na qual estão inseridos. É fundamental que os estudantes
compreendam a sociedade atual a partir das lutas de classe e das desigualdades sociais e
econômicas existentes, pois eles terão uma postura crítica em relação a essas contradições. O
entendimento dessa realidade se dará por meio de um ensino que resulte em uma
aprendizagem significativa e proporcione aos estudantes a percepção de seu lugar no mundo.
Ensinar Geografia é exercer uma função social, pois, os conhecimentos
geográficos permitem aos sujeitos compreender os processos que resultam na forma como a
sociedade se apresenta. Dentre os elementos que colaboram para que o Ensino de Geografia
tenha essa finalidade, os conteúdos geográficos se apresentam como um componente
importante na leitura dos fenômenos.
Concordamos com Cavalcanti (1993) ao dizer que os conteúdos na Geografia
Escolar não devem ser trabalhados de forma fragmentada. É necessário evidenciar a
correlação entre os fenômenos naturais e os sociais demonstrando a relação destes conteúdos
com a realidade vivenciada pelos estudantes. Os conteúdos abordados considerando estes
aspectos contribuem para a construção de conceitos. A construção dos conceitos parte do
encontro/confronto entre os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Eles se originam
das experiências, dos saberes e dos significados que os alunos possuem sobre algo, que ao
serem associados aos conhecimentos científicos, são ampliados possibilitando atribuir novos
significados a eles (CAVALCANTI, 2013). Considerando a importância das discussões sobre
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os elementos apresentados nas aulas de Geografia para a formação de conceitos e destes para
a compreensão da realidade em que os estudantes estão inseridos destacamos a importância de
compreender as temáticas referentes ao espaço rural assentada na construção de conceitos.
Deste modo, as abordagens dos conteúdos são fundamentais nas aulas de Geografia da
Educação Básica.
O espaço rural de acordo com Biazzo (2008) deve ser tratado para além de seus
aspectos produtivos, valorizando outros elementos que são importantes para a sua
compreensão. Conforme o autor é fundamental que nas aulas de Geografia os professores
considerem aspectos como o social, o cultural e as lutas dos sujeitos que pertencem a este
espaço para assim demonstrar a importância do rural como um segmento da sociedade. Isso
pode ser feito assentado nos elementos que conduzem uma aprendizagem significativa,
conforme foi expresso anteriormente. Uma vez que, comumente observa-se nos meios de
comunicação e nos materiais didáticos a valorização dos elementos referentes aos aspectos
produtivos do espaço rural. Essa vertente, em que os fatores eminentemente agrícolas são
considerados, está relacionada a uma perspectiva do rural assentada no modelo de
desenvolvimento agrícola. A valorização de uma abordagem economicista do rural influencia
negativamente a forma como este vem sendo apropriado. Conforme Rodrigues e Ferreira
(2009 p. 16):
[...] pode-se indicar algumas adversidades causadas pelo modelo de
desenvolvimento agrícola. Na dimensão econômica, as inovações tecnológicas,
envolvidas no processo produtivo, causaram em muitos países uma superprodução,
afetando a dinâmica da atividade produtiva. Na dimensão social, a reprodução da
força de trabalho, ocupada nas atividades agrícolas, levou à liberação de um elevado
contingente de mão-de-obra gerando crise de desemprego. Por fim, na dimensão
ambiental, o excessivo uso de insumos químicos e o uso intensivo e inadequado dos
recursos naturais, ameaçam a perenização ambiental.

Nessa perspectiva, pensando na necessidade de ampliar os debates referentes ao
espaço rural que possibilitem ultrapassar a imagem do rural como um lugar que apenas
fornece produtos agropecuários, questiona-se como os professores de Geografia têm tratado o
espaço rural nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental?
Em pesquisa desenvolvida anteriormente2, cujo objetivo consistia em verificar as
abordagens do rural nas aulas de Geografia no município de Senador Canedo, constatamos

2

ANDRADE, J. G. A abordagem do espaço rural brasileiro nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental em
Senador Canedo – GO, 2014. Monografia (Graduação). Instituto de Estudo Socioambientais, Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, 2014.
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que uma das dificuldades apresentadas pelos professores era a de tratar o espaço rural
relacionando-o ao cotidiano dos alunos, uma vez que a principal referência para encaminhar o
processo de ensino e aprendizagem nas aulas era o livro didático3 e nestes materiais os
conteúdos relacionados ao espaço rural eram trabalhados em uma escala nacional.
Acreditamos que tratar o espaço rural goiano nas aulas de Geografia, possibilita discutir as
temáticas relativas ao espaço rural em uma escala de análise mais próxima valorizando assim
o cotidiano dos estudantes. Trabalhar essa temática em uma escala local contribui para uma
aprendizagem significativa, pois há uma relação entre o que ocorre nas diferentes escalas de
análises já que os fenômenos do global recebem influência do local, e o local influência o
global.
Ao tratar de cotidiano Cavalcanti (1999) contribui dizendo que as práticas
cotidianas dos estudantes expressam uma espacialidade e um conhecimento dessa
espacialidade, valorizá-lo não seria reduzir o ensino somente àquilo que está próximo, mas ter
condições de ampliar e potencializar essa percepção espacial. A valorização do cotidiano dos
alunos possibilita de estudar os fenômenos considerando as múltiplas escalas de análises e
estabelecer relações entre o local, o regional, o nacional e o global e as peculiaridades de cada
um. O espaço rural do estado de Goiás apresenta inúmeros elementos que contribuem para
discutir o rural nas aulas de Geografia. O rural goiano além de ter uma grande
representatividade na economia do estado, exerce influência na cultura e nas tradições dos
povos goianos. Esses elementos possibilitam debater vários conteúdos como, por exemplo,
modernização da agricultura, impactos ambientais no espaço rural, questão fundiária, festas
tradicionais, luta pela terra, dentre outros. É nesse sentido que questionamos: os professores
mobilizam os saberes o espaço rural goiano nas aulas de geografia no Ensino Fundamental ao
tratar os conteúdos referentes ao rural?
Várias dificuldades poderiam ser apontadas ao mobilizar o espaço rural goiano
nas aulas de Geografia, como a falta de materiais didáticos relacionados a essa temática e a
carência de referenciais teórico-metodológicos que tratem desse assunto na Geografia Escolar.
Nessa perspectiva, considerando a importância de valorizar os conteúdos que possibilitem a
aproximação com o cotidiano dos alunos e em encaminhar o ensino amparado nos dos
elementos que conduzem a uma aprendizagem significativa, nos questionamos como
Callai (2013) contribui com esse debate ao expressar que: “O livro didático é sem dúvida, uma possibilidade
para democratizar o acesso ao conhecimento, e como tal uma poderosa ferramenta para construção da
cidadania”. Entretanto, os livros didáticos apresentam alguns conteúdos apenas de forma superficial carecendo
de uma abordagem mais aprofundada. Cabe, portanto, ao professor ampliar esses referenciais e selecionar os
aportes necessários para encaminhar uma aula significativa.
3
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contribuir para que os professores dialoguem de forma aprofundada, amparados nos
referenciais teórico-metodológicos existentes nas escolas e em outras esferas da sociedade?
É assentada nesses elementos que se objetiva na presente pesquisa analisar como
os professores abordam o espaço rural nas aulas de Geografia da Educação Básica. Para
alcançarmos esse fim, como objetivos específicos, consideramos necessário: investigar quais
conceitos perpassam as discussões sobre o espaço rural nas aulas de Geografia do Ensino
Fundamental em Senador Canedo/GO; verificar como os professores tratam os conteúdos
relativos ao espaço rural nas aulas de Geografia; averiguar de que forma os professores de
Geografia mobilizam o rural goiano como referência na valorização do cotidiano dos alunos.
A escolha do município de Senador Canedo para o desenvolvimento da presente
pesquisa se deve aos seguintes fatores: ao considerarmos relevante ter estudos sobre o Ensino
de Geografia na região, pois, essa investigação possibilita verificar a existência de lacunas no
ensino do rural e contribui ao potencializar as aulas dessa disciplina, além de proporcionar a
aproximação entre escola e universidade em Senador Canedo, oportunizando a troca de
conhecimento por meio das contribuições das pesquisas desenvolvidas na academia que
colaboram para melhorias no ensino.
Também contribuiu para essa escolha a necessidade em aprofundar as discussões
sobre o rural nas escolas de Senador Canedo uma vez que, por não possuir um expressivo
espaço rural, por estar inserido na Região Metropolitana de Goiânia e por representar uma
atividade econômica secundária – já que as mais significativas são serviço e indústria – os
aspectos urbanos do município se sobressaem dificultando o aprofundamento dessas
discussões nas aulas.
Senador Canedo possui uma área territorial de 248,291km², a densidade
demográfica é 344,27hab./km², no ranque do estado o município ocupa 246° posição. A
população total é de 84.443 habitantes dos quais 84.111 são população urbana e 322
compõem população rural.
Além dos elementos já mencionados, favoreceu para a escolha do recorte
empírico o desenvolvimento de trabalhos anteriores referentes ao espaço rural nas escolas do
município (Figura, 01). Esse contato nos possibilitou reflexões e novos questionamentos que
merecem ser retomados por considerarmos a pertinência da temática do espaço rural nas aulas
de Geografia no Ensino Fundamental. Uma das questões refere-se à valorização do rural
goiano nas aulas que abordam essa temática.
O estado de Goiás é fortemente influenciado pelo rural, seja pelos aspectos
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econômicos, culturais ou sociais, nos estudos referentes ao estado não há como desvincular o
rural de grande parte das discussões, pois o espaço rural tem um papel fundamental desde a
formação de Goiás.
A temática do rural é representativa, pois sempre fez parte de minhas vivências.
Meus avós foram camponeses e os elementos do rural sempre estiveram muito presentes,
sejam nas histórias contadas ou nas identidades culturais de meus familiares. As experiências
que eles possuíam da lida no campo, as trajetórias de lutas e a luta pela terra tornaram-se
elementos de reflexão a partir dos conhecimentos construídos no curso de Geografia, já que
essas experiências representavam as discussões teóricas na academia. Assim surgiu a
motivação de pesquisar essa temática, de proporcionar debates sobre o espaço rural
evidenciando as lutas dos sujeitos desse espaço, já que estes elementos também fazem parte
da minha história.
Pelas experiências nas escolas por meio dos estágios supervisionados e de outras
atividades desenvolvidas no percurso de minha formação, como pesquisadora de temáticas
relativas ao rural e como professora, pela importância na formação de pessoas, vejo a
relevância de tratar esses assuntos nas aulas de Geografia.
Nossa história é fortemente influenciada pelo rural, os fenômenos econômicos,
sociais, políticos e culturais que ocorrem neste espaço são importantes, pois se manifestam
tanto no rural como também no urbano. Deste modo, faz parte do cotidiano da sociedade. Isso
posto, tem-se a necessidade de reflexões sobre o espaço rural no Ensino Fundamental para
aprofundá-las, desmistificá-las e problematizá-las.
O espaço rural faz parte da história do estado de Goiás e de grande parte da
população goiana. Cada estudante traz consigo uma concepção do rural, pelas experiências
vivenciadas, pelas histórias contadas por outros, pelos meios de comunicação ou pelo que foi
ensinado na escola. Essa concepção é influenciada pelos elementos simbólicos e de identidade
de cada sujeito. Os professores também carregam percepções diferentes sobre o rural, e essa
influência, além dos elementos citados anteriormente, vem da sua formação universitária.
Considerando que os professores desempenham um papel fundamental no processo de ensino
e aprendizagem e consequentemente na formação dos estudantes os elegemos como sujeitos
de nossa pesquisa.
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FIGURA 01- MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE SENADOR CANEDO/GO
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A opção pelo Ensino Fundamental deu-se ao considerar que a temática do rural
está presente com mais proeminência nas diretrizes do Ensino Médio e discuti-las tendo como
referencia este nível do ensino ajuda a reforçar a importância do ensino do rural nas aulas de
Geografia do 6º ao 9º ano.
Assim, para este estudo nos apoiamos na abordagem de pesquisa qualitativa do
tipo estudo de caso. Segundo Minayo a pesquisa qualitativa (1993, p. 21-22), trata-se de um
estudo onde o foco não são os níveis de realidade que podem ser quantificadas, mas o
universo cognitivo. Nas palavras da autora, essa pesquisa “trabalha com o universo de
significados, motivos, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos às
operacionalizações de variáveis”.
A pesquisa qualitativa é importante para esse estudo, pois permite entender por
meio das relações que se estabelecem na sala de aula como os professores abordam os
conteúdos do rural, utilizando as ferramentas do estudo de caso. O estudo de caso é uma
modalidade de pesquisa muito usual nas ciências biomédicas e sociais, sua principal
característica é a análise profunda de um ou mais objetos dentro de seu contexto cotidiano, na
busca por um conhecimento amplo e detalhado destes objetos (GIL, 2010). Sobre essa
modalidade de pesquisa, Yin, (2001, p. 32 e 33) contribui ao colocar que:
Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Baseia-se em várias
fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de
triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de
proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados.

O estudo de caso tem como técnicas fundamentais de pesquisa a observação e a
entrevista. Visa o exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação
em particular e tem por objetivo “proporcionar vivência da realidade por meio da discussão,
análise e tentativa de solução de um problema extraído da vida real”. (GODOY 1995, p.25)
Quando o pesquisador se propõe a estudar algo singular, no caso deste estudo a
abordagem do espaço rural nas aulas de Geografia de Senador Canedo/GO, “que tenha um
valor em si mesmo”, deve optar pelo estudo de caso. Nessa modalidade de pesquisa o
investigador embora inicialmente esteja partindo de alguns pressupostos teóricos terá de se
manter atento a novos elementos que podem se apresentar fundamentais para o estudo, uma
vez que essa estratégia também visa novas descobertas. (LUDKE e ANDRÉ 1986, p. 17).
Conforme o autor:
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O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, como o de
uma professora competente de uma escola pública, ou complexo e abstrato como o
das classes de alfabetização (CA) ou o ensino noturno. O caso é sempre bem
delimitado devendo ter os seus contornos claramente definidos no desenrolar do
estudo. Segundo Goode e Hatt (1968) o caso se destaca por se constituir numa
unidade dentro de um sistema mais amplo. O interesse, portanto, incide naquilo que
ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venha a ficar evidentes
certas semelhanças com outros casos ou situações.

Campomar (1991) define estudo de caso como uma forma de realizar pesquisa
social empírica, pois consiste em investigar um objeto que se caracterize como atual dentro
seu contexto de vida real, de modo que não há como desvinculá-lo deste contexto e seja
necessária a utilização de inúmeras ações para extrair a essência desse objeto. Ele argumenta
que: “O estudo intenso de um caso permite a descoberta de relações que não seriam
encontradas de outra forma.” (CAMPOMAR, 1991, p. 96).
O estudo de caso durante muito tempo foi considerado por alguns pesquisadores
como um procedimento pouco rigoroso, assim não poderia ser utilizado como norteador de
um estudo, servindo somente para fins exploratórios. No entanto, o uso do estudo de caso nas
ciências sociais se mostrou eficiente e tem sido utilizado de forma recorrente, pois, há
dificuldade em tratar os objetos de análises dessas ciências utilizando outros procedimentos
tais como experimentos e levantamentos. A justificativa para essa dificuldade ocorre devido à
impossibilidade de tratar certos problemas utilizando modalidades que exigem um alto nível
de estruturação diante da impossibilidade de desvincular o fenômeno de seu contexto real
(GIL, 2010).
O estudo de caso como modalidade de pesquisa permite ao investigador revelar a
realidade, ao buscar apresentar as várias dimensões de um fenômeno, no entanto, se não
realizado de forma adequada pode prejudicar os resultados. Uma das principais limitações do
estudo de caso está relacionada com o rigor da pesquisa, um cuidado deve ser tomado na
coleta e análise dos dados, para que o pesquisador não apresente evidências equivocadas e
visões tendenciosas com o intuito de chegar a conclusões pré-determinadas. Outra
preocupação está relacionada às generalizações que podem ser feitas no estudo de caso.
Embora o estudo de caso faça a investigação de um caso, os resultados das análises dizem
respeito a esse caso em específico, as generalizações serão particularizantes em alguns
aspectos não em sua totalidade. (YIM, 2010).
Para o desenvolvimento da pesquisa escolhemos cinco escolas municipais em
Senador Canedo que atendem alunos de sexto a nono ano. O município de Senador Canedo é
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composto por 80 escolas, sendo 40 escolas municipais, 11 estaduais e 30 privadas. A
distribuição é dada da seguinte forma: são vinte e nove escolas de Educação Infantil das quais
quatorzes são privadas e quinze municipais. No Ensino Fundamental as escolas municipais e
privadas somam a maioria, são 25 e 15 respectivamente e o Ensino Médio apresenta cinco
escolas estaduais e três privadas. As escolas municipais atendem alunos de 0 a 6 anos nos
CEMEIs em período integral, Ensino Fundamental I e II nos turnos matutino e vespertino e
E.J.A no noturno. As escolas da rede estadual atendem o Ensino fundamental II e Ensino
Médio. Das escolas do município apenas uma é escola rural. A seleção das escolas foi
realizada de acordo com a disponibilidade dos professores para o desenvolvimento do estudo.
(Figura 02).
Nas cinco escolas realizamos entrevistas com seis professores de Geografia e
fizemos observações em aulas de dois professores. Participaram do estudo seis professores de
escolas do município de Senador Canedo/ GO, os professores forma selecionados seguindo
alguns critérios como: estarem atuando em sala e aula, possuírem Licenciatura em Geografia
e ter disponibilidade de participar das entrevistas pessoalmente.
Para o desenvolvimento da pesquisa realizamos revisões bibliográficas referentes
ao temas de ensino de Geografia, espaço rural, Geografia de Goiás, formação de professores,
impactos ambientais, rural brasileiro, rural goiano, cotidiano, e Espaço Geográfico, dentre
outras com o intuito de ampliar os referenciais teóricos que subsidiaram a produção da
pesquisa. As revisões bibliográficas perpassaram todas as etapas de desenvolvimento do
estudo.
Também realizamos análise documental e análises nos livros didáticos adotados
pelos professores participantes da pesquisa. Os documentos analisados foram o Plano de
Ensino de Geografia Agrária I da Universidade Federal de Goiás – UFG, as Diretrizes
Curriculares do município de Senador Canedo/GO - DCNs e dos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Geografia – PCNs. O objetivo das análises foi verificar quais conceitos são
indicados nestes documentos que contribuem para trabalhar o espaço rural na Educação
Básica. Para analisar os documentos realizamos leituras dos mesmos a fim de identificar
como os conteúdos do rural se apresentavam. Foram analisadas as DCNs de Geografia e os
PCNs de Geografia correspondente ao Ensino Fundamental.
Com o intuito de identificar quais concepções eles possuem acerca do rural e de
que forma essas concepções influenciam na execução das aulas realizamos entrevistas e
observações de aulas com os professores participantes da pesquisa. Em um primeiro momento
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elaboramos os roteiros de entrevista e roteiros de observação de aulas que direcionariam as
atividades do campo, em seguida realizamos as entrevistas e as observações de aulas.
Para a realização das entrevistas, inicialmente entramos em contato com a escola
a fim de sabermos a disponibilidade dos professores, todas as entrevistas foram agendadas
previamente. Normalmente elas eram realizadas nos horários de planejamento dos
professores. Nas entrevistas não foi utilizado nenhum instrumento de gravação ou filmagem.
Inicialmente foram apresentados aos professores os objetivos da pesquisa, em seguida, na
ordem do roteiro apresentávamos as questões, de acordo com que os professores iam falando
suas falas eram transcritas. Ao fim das entrevistas os dados foram tabulados e em seguida
analisados. As observações de aulas ocorreram em dois dias, foram observadas quatro aulas
de dois professores. Os professores sabiam do tema da pesquisa, portanto, as aulas foram
planejadas trazendo para o debate elementos da temática do rural. As observações eram
descritas no roteiro. Após as observações os dados foram tabulados e analisados.
Também foram realizadas pesquisas em banco de dados secundários com o intuito
de buscar informações referentes ao município de Senador Canedo, foram levantados dados
socioeconômicos, sobre a educação e sobre o espaço rural. As pesquisas foram realizadas em
sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e do Instituto Mauro Borges –
IBM. Ainda com a finalidade de buscar informações sobre o perfil dos imóveis rurais do
município fomos até a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Agricultura de Senador
Canedo – SEDEA, que nos disponibilizou algumas informações sobre o rural do município.
Todos esses dados foram tabulados, analisados e a partir deles produzimos gráficos e tabelas
que apresentam as informações coletadas.
Deste modo, com o intuito de responder as inquietações que motivaram a
realização da presente pesquisa, estruturamos a dissertação em três secções. A primeira
intitulada Espaço rural e Geografia Agrária: interfaces e contribuições para o Ensino de
Geografia – discute-se o espaço rural na perspectiva da Geografia, o espaço rural goiano
como referência para tratar o rural nas aulas de Geografia do município de Senador Canedo.
As características da Geografia Acadêmica e da Geografia Escolar e suas contribuições para o
processo de ensino e aprendizagem e para a formação teórica dos professores.
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FIGURA 02 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS CAMPO
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Na segunda secção cujo titulo é O espaço rural na Geografia Escolar –
debatemos o espaço rural como temática da Geografia Escolar e destacamos como ele vem
sendo tratado nos matérias didáticos pedagógicos. É nesta secção que discutimos como as
diretrizes curriculares e os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs apresentam a temática
do espaço rural.
Por fim, na terceira secção – O espaço rural nas aulas de Geografia em Senador
Canedo/GO – será apresentado como esta temática tem sido tratadas nas aulas de Geografia
das escolas do município por meio das impressões das observações de aula que foram
realizadas. Também apresentaremos uma discussão sobre as abordagens dos conteúdos do
rural nas aulas de Geografia.
Investigar como o espaço rural é tratado no Ensino Fundamental é relevante visto
que contribui para potencializar o ensino da temática nas aulas de Geografia. Também se
demonstra como uma temática pertinente na medida em que colabora com a valorização do
rural diante da realidade hegemônica do espaço urbano, uma vez que, sendo o modo de vida
da sociedade atual predominantemente urbana, o rural é visto como um espaço secundário.
Assim, o ensino do espaço rural nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental permite
romper com as visões limitadas relacionadas a este espaço. Abordá-lo considerando a sua
pluralidade e complexidade demonstra a importância que ele exerce na sociedade,
contribuindo assim para a desconstrução de uma visão dicotômica entre o rural e o urbano e a
imagem do rural como um ambiente meramente agrícola, marginalizado e coadjuvante, uma
vez que o espaço rural traduz práticas sociais, culturais e históricas situadas no espaço e no
tempo.
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2. ESPAÇO RURAL E GEOGRAFIA AGRÁRIA: interfaces e contribuições para o
Ensino de Geografia

Uma das contribuições da Geografia é fornecer elementos para a compreensão da
realidade por meio das análises espaciais. Entender os fenômenos que se manifestam na
sociedade é importante, pois permitem que as pessoas obtenham alternativas para lutar contra
uma realidade hegemônica que lhes é imposta. A perspectiva espacial ao considerar os
processos que resultam na forma como os seres humanos se organiza no espaço, explicam
muitas das contradições expressas na sociedade. Entender qual o seu papel dos na sociedade
enquanto indivíduo e quais os meios para buscar uma ascensão social e econômica é exercer a
cidadania e essa contribuição também é dada pela Geografia Escolar.
A Geográfica possui conceitos que possibilita os sujeitos, ao se apropriarem
destes, realizarem uma análise da realidade a partir de uma perspectiva geográfica. Estes
conceitos são construídos ao longo da vida e são aprimorados durante a formação escolar. A
Geografia Escolar ao ter como referências as análises espaciais, contribui para construir nos
estudantes uma percepção crítica da realidade a qual estão inseridos e dão a eles oportunidade
de alterá-la tornando-a mais justa. Essa contribuição ocorre por meio da construção dos
conceitos geográficos através dos conteúdos abordados na escola.
Dos conteúdos indicados para serem trabalhados nas aulas de Geografia tem-se
aqueles pertencentes à temática do espaço rural. O rural como domínio da sociedade torna-se
um dos importantes campos de estudo da Geografia. Não apenas no âmbito da Geografia
Acadêmica, mas também como temática que perpassa a Geografia Escolar.
Neste sentido o espaço rural deve ser tratado a partir de sua espacialidade,
evidenciando as relações que ocorrem neste espaço e a sua importância enquanto instância da
sociedade. Assim, os alunos têm a possibilidade compreender esse espaço por meio de toda
sua complexidade e valorizar não só os aspectos relativos à sua produção, mas às questões
sociais, políticas, culturais, econômicas e físico-naturais.
Verificar quais as potencialidades das análises geográficas para a compreensão do
rural configura-se como temática central dessa secção, a qual está dividida em três partes. Na
primeira parte intitulada: Os conceitos que subsidiam as análises do espaço rural na Ciência
Geografia serão tratados alguns conceitos, que a nosso ver, favorecem a análise e a
compreensão do espaço rural na Geografia. Para tanto apresentaremos o rural a partir de uma
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perspectiva espacial, considerando os fenômenos que nele se manifestam e os processos que
promovem estes fenômenos.
Na segunda parte, denominada – As contribuições da Geografia Agrária para a
Educação Básica será discutido como a disciplina de Geografia Agrária contribui para a
formação teórico-conceitual dos futuros professores da Educação Básica nas abordagens
referentes ao rural. Para isso, serão tratados elementos referentes à formação dos professores
enquanto estudantes de graduação e as contribuições dessa formação para o desenvolvimento
de suas atividades docentes. Na última parte, cujo titulo é O espaço rural goiano e suas
potencialidades para a Geografia Escolar serão discutidas a contribuição de alguns
elementos para uma aprendizagem significativa, para tanto, utilizaremos como referência o
espaço rural goiano e apresentaremos a possibilidade de valorizar o cotidiano dos alunos
construindo conhecimento assentado em informações do espaço rural situados em escalas
mais próxima dos alunos.

2.1 Os conceitos que subsidiam as análises do espaço rural na Ciência Geográfica

Os conceitos, ao contribuir para a leitura do mundo, são elementos fundamentais
para o entendimento da realidade, pois por meio deles torna-se possível compreender e
analisar os fenômenos. O conceito conforme Barros (2011, p. 31),
[...] pode ser entendido como uma formulação abstrata e geral, ou pelo menos uma
formulação passível de generalização, que o indivíduo pensante utiliza para tornar
alguma coisa inteligível nos seus aspectos essenciais ou fundamentais, para si
mesmo e para outros. [...] o conceito constitui uma espécie de órgão para a
percepção ou para a construção de um conhecimento sobre a realidade, mas que se
dirige não para a singularidade do objeto ou evento isolado, mas sim para algo que
liga um objeto ou ainda a uma qualidade de que participa.

A definição dada por este autor compreende que o conceito não está isolado dos
elementos que o caracteriza, mas expressa o sistema de relações estabelecido entre estes
elementos. Essas relações são fundamentais para o entendimento de um conceito, pois o
significado dado a ele depende da clareza do contexto, ou seja, o sentido do conceito depende
da associação que ele possui com um objeto ou com as propriedades de algo que o integra. Os
conceitos científicos carregam estas características, pois cada campo do conhecimento possui
conceitos que são próprios dele, e contribuem para as análises dos fenômenos cabíveis à sua
ciência.
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Pensando na perspectiva dialética da relação ser humano – mundo que é mediada
por símbolos e instrumentos, os conceitos exercem um importante papel na construção dos
significados deste processo.
Lopes (2013) afirma que os conceitos exercem a função de “unidades
explicativas fundamentais”. Os conceitos são fundamentais para a compreensão da realidade.
Dentre os inúmeros conceitos utilizados nas análises geográficas alguns são considerados, por
muitos autores, como basilares dessa ciência. Na perspectiva teórico-metodológica que este
estudo integra a Geografia Crítica, alguns dos principais conceitos estruturadores são: Espaço
Geográfico, Paisagem, Região, Natureza, Lugar e Território4. Dentre estes conceitos o Espaço
Geográfico se configura como o objeto de análise da Geografia. É importante ressaltar que em
cada momento da história do pensamento geográfico os conceitos tidos como principais se
diferem.
O conceito de espaço passa a ser considerado como conceito-chave da Geografia
pela primeira vez na corrente teorético-quantitativa ou Nova Geografia. Calcada no
neopositivismo a Geografia objetivava valorizar técnicas matemático-estatísticas na busca de
teorias que dariam conta de explicar a realidade (CAMARGO e REIS JÚNIOR, 2004).
Na corrente teorético-quantitativa o conceito de espaço era como uma planície
isotrópica e como uma representação matricial. A planície isotrópica se caracteriza por uma
relação entre diferenciação e homogeneidade (CORRÊA, 2000). A princípio considera-se
uma superfície uniforme, desde os aspectos físico-naturais até as questões sociais, e os
mecanismos econômicos que ocorrem nessa superfície é que vão diferenciar os espaços. As
relações entre diferenciação e homogeneidade expressam um equilíbrio espacial. Essa
concepção de espaço possibilitaria realizar análises com o mesmo método e a mesma
linguagem, deste modo, se chegaria a uma unidade da Geografia.
O Espaço Geográfico, da mesma forma que teve uma concepção diferenciada
neste período, inaugura uma nova concepção quando passa a ser pensado na perspectiva da
Geografia Crítica, cujas referências são as análises espaciais pautadas no método dialético.
Fundamentada no marxismo, seus principais pressupostos são produção, distribuição, troca e
consumo. Essa escola do pensamento geográfico se caracteriza por valorizar o estudo dos
processos sociais e pela abordagem dos aspectos econômicos considerados essenciais para a
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Conforme: SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado, fundamentos Teórico e metodológico da
geografia. Hucitec. São Paulo 1988.
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análise da sociedade (NETTO, 2011). A sociedade analisada por meio da perspectiva
socioeconômica possibilita compreender que a produção econômica influência na organização
social, com vistas à manutenção dos status quo na sociedade capitalista.
Na Geografia Crítica o espaço se apresenta como objeto de análise e é
considerado como “lócus de reprodução das relações sociais” (CORRÊA, 2000, p. 25). O
espaço segundo Santos (1998) consiste em um conjunto de fixos e fluxos ou como um
conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações (SANTOS, 2006).
A princípio, a ideia do autor era a de que os objetos seriam o resultado de uma
criação social, referindo-se aquilo que é produto da ação humana, por exemplo, um carro,
uma casa, uma rodovia etc. Já as rochas, os rios, as montanhas etc., seriam consideradas
coisas, por serem elementos naturais. No entanto, conforme é apresentado por Santos (2006),
atualmente os objetos tendem a tomar o lugar das coisas, pois as coisas ao serem apropriadas
pelos seres humanos para sua sobrevivência passam a ser, também, objetos. Assim, todos os
elementos naturais ou não compõem o sistema de objetos. Conforme o autor:
O espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes
objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de
intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é
resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos,
naturais e artificiais. (SANTOS, 1988, p. 25)

Os objetos se referem aos elementos concretos que compõem a paisagem e que
servem como mediadores entre os homens e o Espaço Geográfico e as ações são as práticas
humanas inseridas no tempo e no espaço que favorecem novas práticas e que dão origem ao
Espaço Geográfico. Lefebvre também contribui ao definir espaço a partir das relações sociais
da seguinte maneira:

Do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um objeto
ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de coisas, uma mercadoria ou
um conjunto de mercadorias. Não se pode dizer que seja simplesmente um
instrumento, o mais importante de todos os pressupostos de toda produção e todo
intercâmbio. Estaria essencialmente vinculado com a reprodução das relações
(sociais) de reprodução. (LEFEBVRE, 1976, p.34)

O Espaço Geográfico apresentado nesta concepção se estabelece por meio da
inter-relação entre os elementos que são considerados como objetos geográficos e pelas ações
originadas das relações sociais (SANTOS, 1988). Considerá-lo assim é superar o
entendimento do Espaço Geográfico como uma estrutura onde as coisas se situam. Massey
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(2008), ao discutir o conceito de espaço propõe ultrapassar a concepção do espaço como
estático, homogêneo e linear, ao expressar que:

(...) reconhecemos o espaço como o produto de inter-relações, como sendo
constituído através de interações, desde a imensidão do global até o intimamente
pequeno. (...) correspondemos o espaço como a esfera da possibilidade da existência
da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a esfera,
portanto, da existência da heterogeneidade. Sem espaço, não há multiplicidade, sem
multiplicidade não há espaço. Se o espaço é, sem dúvida o produto de uma interrelação, então deve estar baseado na existência da pluralidade. Multiplicidade e
espaço são co-constitutivos. (...) reconhecemos o espaço como estando sempre em
construção. Precisamente porque o espaço, nesta interpretação, é um produto de
ralações entre, relações que estão necessariamente, embutidas em práticas materiais
que devem ser efetivas, ele está sempre no processo de fazer-se. Jamais acabado,
nunca está fechado. (MASSEY, 2008, p. 29)

A autora critica a concepção de espaço como algo já dado e contínuo, ela
argumenta que concebê-lo deste modo, contribui para ignorar os lugares, povos e culturas e
equipará-los a fenômenos que se localizam na superfície. Conforme a autora, desprezar estes
aspectos faz com que seres humanos fiquem desprovidos de história. É importante enfatizar
que desvalorizar a história torna-se conveniente para os grupos que visavam à dominação e a
exploração, pois não consideram as trajetórias que existem nos lugares. Portanto, o espaço
deve ser tido como heterogêneo constituído a partir das diferenças, das peculiaridades e da
dinamicidade. Baseada nesta concepção busca-se neste estudo tratar o espaço rural a partir
dos fenômenos que resultam de suas reproduções econômicas, sociais, culturais e políticas.
O rural é caracterizado a partir de diferentes concepções, algumas dessas são
marcadas pela dicotomia entre o rural e o urbano. Mesmo em definições de caráter oficial essa
dicotomia torna-se evidente, pois o rural é determinado pelas características do que não se
configura como urbano. Segundo a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- (IBGE, 2011, p.155):

A situação urbana abrange as áreas, urbanizadas ou não, correspondentes às cidades
(sedes municipais), vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas; a situação
rural abrange toda área situada fora desses limites, inclusive os aglomerados rurais
de extensão urbana, os povoados e os núcleos.

Essa definição dificulta romper com a concepção do rural como lugar do atrasado,
pois caracteriza o rural como um espaço que não disponibiliza as funções do urbano, ou seja,
nesta definição, ele é determinado por suas carências. Marques (2002) ao tratar do conceito de
rural contempla uma discussão que parte da necessidade de evidenciar ou afirmar que o país
em sua maior extensão é urbanizado. Essa característica, conforme as discussões feitas pela
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autora vêm desde o desenvolvimento do capitalismo, que encontra na cidade, o cerne de sua
reprodução:

O capitalismo é, em termos de história do mundo, o agente mais eficiente e poderoso
de transformação da natureza e do social e as transformações nas relações entre
cidade e campo constituem um dos fundamentos deste modo de produção. Por isso,
a cidade é comumente vista como representação do capitalismo. (MARQUES, 2002,
p.103)

Conforme essa autora, alguns fenômenos contribuíram para que o urbano fosse
necessariamente determinante para formar a concepção de modernização5 e desenvolvimento,
tal como a industrialização. A princípio essa ideia do rural como algo que foi superado pelo
urbano, do ponto de vista do desenvolvimento do capital, era preciso, pois no início do
desenvolvimento deste modo de produção era necessário que a cidade, lócus da dinamização
do capital, fosse enaltecida. Para que isso fosse possível o campo e as atividades econômicas
que ali se desenvolviam deveriam perder sua importância como esfera predominante da
reprodução social.
Essa concepção, no entanto, deveria deixar de ser legitimada, pois o rural não
poderia ser considerado mais a partir da dicotomia entre urbano e rural, uma vez que eles
exercem uma relação de dependência/continuidade, embora cada um possua características
únicas que os diferencie e os definam. Rua (2005) expressa que a dicotomia existente entre
estas esferas da sociedade é fortalecida pelos elementos econômicos, culturais, políticos e
simbólicos que são regidos por um poder hegemônico. O autor acrescenta que as diferenças
entre o urbano e o rural não devem evidenciar as desigualdades, mas sim se integrarem.
Segundo Alentejano (2000, p. 102)

[...] apesar das inegáveis transformações sociais, econômicas, culturais e espaciais
resultantes do desenvolvimento do fenômeno urbano, o rural não deixou nem
deixará de existir, apenas teve e está tendo seu significado alterado. Assim, não se
trata de ver o rural como sinônimo de atraso, de agrícola, de natural, enfim de vê-lo
como o oposto de uma visão estereotipada do urbano que o coloca como o locus por
excelência do progresso, da modernização, da indústria e da técnica.

Nesta perspectiva o rural pode ser definido a partir de suas próprias características
e não somente como o espaço em que as características do urbano não ocorrem, pois, ambos

5

A concepção de modernização adotada nesta pesquisa considera que este processo se difere no tempo e no
espaço. O contexto dos lugares em que ocorreu o processo de modernização influencia na forma como ele se
manifesta. (CASTILHO, 2016)
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estão inseridos no sistema capitalista. Marques (2002, p. 109) ao discutir conceito de rural
contribui ao afirmar que:

O espaço rural corresponde a um meio específico, de características mais naturais do
que o urbano, que é produzido a partir de uma multiplicidade de usos nos quais a
terra ou o “espaço natural” aparecem como um fator primordial, o que tem resultado
muitas vezes na criação e recriação de formas sociais de forte inscrição local, ou
seja, de territorialidade intensa.

Assim, o rural deve ser concebido como lócus de identidade, deve ser visto como
esfera importante e influenciável da sociedade, valendo-se de uma relação com o urbano que
ultrapasse a inferioridade e a subordinação. Analisar o rural a partir de uma perspectiva
espacial possibilita compreender os fenômenos e os sujeitos a partir das relações que
estabelecem entre si. O rural do ponto de vista espacial valoriza não só aspectos produtivos,
mas as lutas, a cultura e as trajetórias dos sujeitos. Para realizar essas análises alguns
conceitos geográficos são utilizados.
Os conceitos referentes ao rural contribuem para o entendimento dos fenômenos
que ocorrem neste espaço. Conceitos como estrutura fundiária, modernização da agricultura,
associativismo, campesinato e movimentos sociais no campo, são alguns dentre os vários
conceitos fundamentais para compreender o rural como veremos a seguir.
O conceito de estrutura fundiária, por exemplo, permite discutir a distribuição de
terra no país. A internalização deste conceito contribuirá para entender os fatores relativos à
má distribuição de terras e às desigualdades expressas entre os pequenos e os grandes
produtores. Essas questões são importantes, pois concernem a um dos fatores relacionado ao
problema de segregação social do Brasil. Como ressaltado por Prado Júnior (1979), grande
parte da população brasileira depende da utilização da terra para seu sustento, e diante de uma
realidade onde a concentração fundiária é um meio que garante a manutenção de um poder
hegemônico voltado para os interesses do capitalismo, a utilização da terra torna-se benefício
de uma minoria. Essa conjuntura acentua na vida de parcela da população problemas sociais,
econômicos e culturais, trazendo um grande atraso para o crescimento do país. Conforme é
apresentado por Oliveira (2013, p. 66), o problema da distribuição e o acesso a terra no Brasil
foi desigual e excludente desde o período colonial, nas palavras do autor:

Quando estudamos historicamente a estrutura fundiária no Brasil, ou seja, a forma
de distribuição e acesso a terra, verificamos que desde os primórdios da colonização
essa distribuição foi desigual. Primeiro foram as capitanias hereditárias e seus
donatários, depois foram as sesmarias. As sesmarias estão na origem da grande
maioria dos latifúndios do país, fruto da herança colonial. Com a independência e o
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fim da escravidão, trataram os governantes do país de abrir a possibilidade de,
através da “posse”, legalizar grandes extensões de terras. Com a Lei de Terras de
1850, entretanto, o acesso à terra só passou a ser possível através da compra/venda
com pagamento em dinheiro, o que limitava, ou mesmo praticamente impedia, o
acesso à terra dos escravos que foram sendo libertos. Dessa forma, podemos
verificar que os princípios que marcaram concentração fundiária no Brasil nunca
deixaram de existir.

No país a distribuição de terras não ocorreu de maneira justa, ao contrário, o
panorama da estrutura fundiária desigual prevaleceu. Após o período colonial com a criação
de Lei de Terras de 1850, a terra passou a ter valor monetário e isso dificultou ainda mais o
acesso para as pessoas que não tinham recursos financeiros. Além dessas questões, as
intervenções do Estado ao longo das décadas, no que diz respeito à distribuição de terras e as
políticas de incentivo, sempre beneficiaram os latifundiários o que fortalecia ainda mais essas
estruturas (OLIVEIRA, 2013). Partindo destes apontamentos verifica-se que o conceito de
estrutura fundiária auxilia nas análises sobre a distribuição de terras, e quais os seus impactos
na sociedade. Assim, como o conceito de estrutura fundiária contribui para o estudo do espaço
rural, o conceito de modernização da agricultura colabora para o entendimento da
configuração deste espaço a partir da década de 1950 no Brasil.
O processo de modernização da agricultura como aponta Inocêncio (2010),
iniciou-se no Brasil nas décadas de 1950 e 1970 nas regiões Sul e Sudeste e na década de
1970 nas regiões do Cerrado. Conforme a autora, suas principais características foram:
desapropriação de camponeses, priorização da produção destinada à exportação, atenção
voltada para os interesses da elite rural, eclosão de impactos ambientais devido à utilização de
agrotóxicos, desemprego no campo, e, consequentemente êxodo rural, dentre outros.
A modernização da agricultura inicia uma nova forma de organização do espaço
rural, o que antes era conhecido como grandes fazendas, com uma produção destinada à
subsistência e com pouca ou nenhuma utilização de máquinas transforma-se no que hoje se
denomina de complexos agroindustriais como apresenta Silva (2013 p. 164)

É como se aquilo que era anteriormente agricultura fosse, num primeiro momento,
se subdividindo, se repartindo, se desestruturando; expulsando de dentro dela uma
série de atividades, como, por exemplo, a fabricação de insumos orgânicos que se
transformaram em insumos químicos. Antes a agricultura produzia os seus próprios
adubos; hoje, esses adubos são adquiridos de fora. Antes, a agricultura criava os seus
próprios animais de tração; hoje esses animais de tração foram substituídos pelos
tratores. Então, é como se da agricultura daquele grande complexo rural fossem
saindo partes dele e formando ramos da indústria que depois ligam novamente esses
ramos da indústria, formando os complexos rurais. Hoje, a gente fala do complexo
soja, do complexo álcool ou do complexo canavieiro; enfim, vários complexos.
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Essa nova forma de organização do espaço rural alterou não só os aspectos
relativos à produção, mas provocou mudanças na vida de grande parte da população nesse
espaço, pois se fazia necessário, de forma quase obrigatória, se adequar às novas demandas do
rural, que de uma estrutura antes “simples”, passou a ser uma estrutura “complexa” e
industrial, e todas essas transformações ocorreram a partir dos ideais capitalistas. Silva (2013,
p. 165) expressa que o capitalismo:

[...] foi profundamente excludente, de modo que também a modernização foi um
processo brutal de concentração da produção, de concentração da renda e de
geração, de outro lado, da sua face de miséria. O desenvolvimento capitalista se fez
gerando profundas riquezas, concentrando riquezas e concentrando, do outro lado,
miséria.

O processo de modernização da agricultura baseado no modo de produção
capitalista acentuou ainda mais as desigualdades no espaço rural. Portanto, para analisá-lo é
importante que se considere esse processo a fim de compreender como o espaço rural se
estruturou ao longo dos anos já que isso possibilita entender sua organização atualmente. E
assim entender quais são as opções apresentadas diante do que é imposto pelo poderes
hegemônicos, como por exemplo, o associativismo.
Considerando que, o associativismo em seu sentido pleno, prima por um ideal de
participação de um determinado grupo a fim de alcançar objetivos comuns que beneficiem e
atinjam todos os envolvidos, esta forma de organização é uma poderosa ferramenta que
possibilita a consolidação de uma classe, dando a esta força e voz, (BEZERRA, 2003). O
associativismo rural como estratégia de organização possibilita a inserção econômica de um
determinado grupo, criando meios para que este grupo tenha condições de romper com as
imposições feitas pelos capitais comercial, industrial e financeiro, tanto para a compra de
insumos quanto para a comercialização de produtos agropecuários (OLIVEIRA, 2010).
No Brasil o associativismo rural é fruto de uma época onde havia grande pressão
popular em decorrência do momento político vivido pelo país. Durante a Ditadura Militar, os
movimentos populares adquiriram maior proporção e a sociedade que durante esse período
viveu tempos de grande exclusão buscava em peso por suas demandas. Diante deste quadro os
produtores rurais também se mobilizaram em prol de suas reivindicações, dentre as pautas
colocadas estavam à inclusão econômica a partir da obtenção de créditos rurais e a reforma
agrária. Por conta da tensão que se estabelecia o estado propôs que os produtores se
organizassem em associações. Sobre isso Oliveira (2010) afirma que as associações rurais
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eram um dos principais caminhos para ter acesso a políticas públicas e um meio para que as
bandeiras e demandas dos produtores fossem contempladas.
O associativismo se apresenta como resistência a uma estrutura imposta pelos
ideais capitalistas e se demonstra essencial nas discussões sobre o espaço rural do ponto de
vista da luta dos povos pela permanência na terra. Assim, como o associativismo rural outro
conceito, também muito importante, que reconhece as trajetórias dos povos do campo é o
conceito de camponês.
Sobre o conceito de camponês Marques (2008, p. 58) contribui ao dizer que:

Entendemos o campesinato como uma classe social e não apenas como um setor da
economia, uma forma de organização da produção ou um modo de vida. Enquanto o
campo brasileiro tiver a marca da extrema desigualdade social e a figura do
latifúndio se mantiver no centro do poder político e econômico - esteja ele associado
ou não ao capital industrial e financeiro - o campesinato permanece como conceitochave para decifrar os processos sociais e políticos que ocorrem neste espaço e suas
contradições.

Esse conceito é emblemático no que se refere à trajetória de luta dos povos do
espaço rural, pois ele representa a resistência desses povos ao modelo capitalista, seja na
reprodução da vida ou nos meios de produção. Sobre isso Marques (2008, p. 59) acrescenta
que:
O campesinato possui uma organização da produção baseada no trabalho familiar e
no uso como valor. O reconhecimento de sua especificidade não implica a negação
da diversidade de formas de subordinação às quais pode se apresentar submetido,
nem da multiplicidade de estratégias por ele adotadas diante de diferentes situações
e que podem conduzir ora ao “descampesinamento”, ora à sua reprodução enquanto
camponês.

Embora o camponês esteja subordinado ao capital como mostra Marques (2008),
ele o nega por meio de sua reprodução na sociedade, esse conceito é fundamental, pois
contribui para as discussões sobre a “supremacia” capitalista no campo, a qual todos deveriam
se submeter, mas que pode ser superada. Ligado às questões que perpassam o significado do
camponês para a luta pela terra e de resistência às imposições do modo de produção
capitalista, outro conceito fundamental para a análise do espaço rural é o conceito de
movimentos sociais no campo.
Os movimentos sociais no campo são organizações de grupos de camponeses,
agricultores familiares sem terra e trabalhadores assalariados que lutam pelo acesso a terra,
trabalho e por dignidade no trabalho. (FERNANDES, 2010).
Sobre a importância e o papel dos movimentos sociais no campo Fernandes
(2010, p. 01) expressa que:
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As lutas pela terra e por reforma agrária, por recursos e infraestrutura predominam
nos processos de expansão e desenvolvimento da agricultura camponesa ou familiar.
As lutas por emprego e melhores condições do trabalho assalariado também
continuam apesar de sua diminuição por causa da mecanização promovida pela
modernização da agropecuária. Os movimentos sociais do campo sempre
representaram formas de resistência contra a expansão do capitalismo. Desde os
quilombos até os assentamentos de reforma agrária, os movimentos sociais do
campo têm organizado territórios para o desenvolvimento da produção de alimentos
e outros produtos, por meio das relações familiares, comunitária, associativa ou
cooperativa. A luta por seus territórios tem sido uma das principais marcas da
formação do campesinato brasileiro.

Os movimentos sociais têm sido como a “voz” de muitos camponeses em busca
por suas demandas no campo. Também é uma referência de resistência ao capitalismo no
espaço rural, esses movimentos lutam por melhores condições de vida de pequenos
proprietários e sem terras e suas bandeiras, tais como soberania alimentar, que defende
padrões de desenvolvimento em que reivindicam o direito de produzir a partir de seu próprio
modo de vida (FERNANDES, 2010), valorizam a autonomia do camponês enquanto ator
social deste espaço. Este conceito permite discutir a importância das lutas no espaço rural e
como elas têm contribuído para a diminuição das desigualdades criadas pelas formas
capitalistas de produção no campo. Esses conceitos e vários outros que se referem ao espaço
rural são importantes para seu entendimento, pois eles permitem que o estudo do rural seja
feito de forma coerente na medida em contribuem para compreender os fenômenos que ali
ocorrem evidenciando os processos que os originaram e como eles influenciam os sujeitos
deste espaço.
Sobre os conceitos relativos ao espaço rural, por meio das investigações feitas
para o presente estudo nas Diretrizes Curriculares Nacionais DCNs, no livro didático, nos
PCNs e a partir do que é apresentado por Portugal e Souza (2013), como veremos neste e nos
próximos capítulos, foi possível constatar que estes conceitos também estão presentes nas
discussões da Geografia Escolar. Se tomarmos como exemplo um dos eixos temáticos
sugeridos por Portugal e Souza (2013) – Conflitos por posse de terra – será necessário
mobilizar conceitos como estrutura fundiária para discutir a distribuição de terras,
movimentos sociais no campo para falar das lutas pela terra, latifúndio para explicar as
divisões das propriedades, dentre outros. Ainda que esses conceitos sejam tratados na escola e
na academia é importante ressaltar que existem diferenças nas finalidades da Geografia
Escolar e da Geografia Acadêmica.
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Embora as duas ciências possuam elementos que compartilhem como os conceitos
e categorias de análise e as perspectivas teóricas, apresentam finalidades distintas. “A
Geografia Escolar, portanto, é um conhecimento diferente da Geografia acadêmica. Ela é,
pois uma criação particular original da escola, que responde às finalidades sociais que lhe são
próprias” (CALLAI, 2013, p.43). A Geografia Escolar tem o objetivo de proporcionar aos
estudantes uma formação cidadã, essa formação, conforme Morais (2011) emerge da
possibilidade de ascensão social e econômica dos estudantes, isso ocorrerá por meio da
construção de conhecimento que possibilitará a compreensão da realidade na qual estão
inseridos. Callai (2013, p. 44) ainda contribui ao dizer que a Geografia Escolar se constitui:

[...] como um componente curricular e seu ensino caracteriza-se pela possibilidade
de que os estudantes percebam a singularidade de sua vida e reconheçam a sua
identidade e seu pertencimento em um mundo que a homogeneidade apresentada
pelos processos de globalização trata de tornar tudo igual. É, portanto uma matéria
curricular que encaminhada a compreender o mundo e as pessoas e a se entenderem
como sujeitos neste mundo, reconhecendo a espacialidade dos fenômenos sociais.

O surgimento da Geografia Escolar é anterior ao da Geografia Acadêmica, visto
que os conhecimentos geográficos, antes de se institucionalizarem como uma ciência já eram
ensinados nas escolas. No entanto, com o tempo construiu-se uma ideia de que a Geografia
Escolar é advinda da Geografia Acadêmica, reduzindo a Geografia Escolar a uma simplificação
(LESTEGÁS, 2002). O que não se justifica uma vez que segundo Lestegás (2002), elas servem
para fins diferentes. Conforme o autor:

[...] los saberes científicos se alimentan de los problemas a los que la ciencia debe
tratar de dar respuesta, de manera que el saber se constituye a medida que se va
produciendo; en cambio, el conocimiento escolar se organiza en torno a resultados,
dado que va dirigido a unos determinados alunos en función de un aprendizaje que
deben realizar. (LESTEGÁS, 2002, p.174)

É importante destacar que embora a Geografia Escolar e a Geografia Acadêmica
possuam diferenças, elas se complementam, pois na academia são construídos os principais
referenciais teórico-metodológicos que os professores vão mobilizar na escola para
ministrarem suas aulas.
Portanto, é fundamental compreender o conceito de Espaço Geográfico e a partir
dele entendermos as especificidades que tem o espaço rural se consideramos o espaço como
heterogêneo e dinâmico. Na academia uma das disciplinas do curso de Geografia que se
ocupa das análises do espaço rural é a Geografia Agrária, deste modo, suas discussões
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tornam-se um dos principais referenciais teóricos para a formação dos professores da
Educação Básica. Refletindo sobre esses aspectos quais as contribuições dessa disciplina para
a formação dos professores de Geografia? No item a seguir será discutida a influência da
Geografia Agrária para o ensino da temática referente ao espaço rural na escola.
2.2 As contribuições da Geografia Agrária para a Educação Básica.

Como já mencionado anteriormente, a Geografia Acadêmica e a Geografia
Escolar possuem diferenças, no entanto, a Geografia Acadêmica é fundamental para formar
professores para atuarem na Educação Básica. Os cursos de formação de professores são
fundamentais para construir e consolidar conhecimentos que serão mobilizados durante o
desenvolvimento das atividades profissionais dos discentes. Os cursos de Geografia no Brasil
comumente se dividem em duas modalidades: o bacharelado e a licenciatura. Durante o
período de graduação os futuros geógrafos cursam diversas disciplinas que apresentam
referenciais teórico-metodológicos que serão mobilizados em suas atuações profissionais,
ambos, os bacharéis e professores possuem especificidades que exigem conhecimentos
próprios de suas áreas, essas especificidades devem ser consideradas, por exemplo, o
conhecimento didático necessário à atuação do professor e o conhecimento técnico
fundamental ao bacharel. A contribuição dos dois profissionais é expressiva, mas o foco de
discussão do presente trabalho serão os professores de Geografia. Ao considerar a importância
do ensino escolar como possibilidade de emancipação social e construção da cidadania,
entende-se que este não pode ser desprovido de significado. Assim, a atuação do professor
tem um papel fundamental desde que supere o ensino como uma obrigação e coloque em
evidência sua importância social.
Pimenta (2012) enfatiza a importância que o reconhecimento profissional dos
docentes possui para a valorização do profissional diante da sociedade. A autora fala dos
conhecimentos produzidos pelos professores no exercício de sua prática, e como estes podem
contribuir para a qualidade dos professores em formação. O conhecimento específico da
ciência, o conhecimento pedagógico e a experiência são os conhecimentos destacado por
Pimenta (2012) como saberes que contribuem para a construção da identidade do professor.
Nesta mesma vertente Shulman (2005) apresenta um conjunto de conhecimentos
denominados por ele de conhecimentos docentes que são essenciais para que o professor
alcance resultados satisfatórios no processo de ensino e aprendizagem.

Para o bom
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desenvolvimento de suas atividades profissionais o professor necessita possuir conhecimentos
que contribuam para o alcance de objetivo do ensino. Segundo Shulman (2005, p.2017):

Existen por lo menos cuatro fuentes principales del conocimiento base para la
enseñanza: 1) formación académica en la disciplina a enseñar; 2) los materiales y el
contexto del proceso educativo institucionalizado (por ejemplo, los currículos, los
libros de texto, la organización escolar y la financiación, y la estructura de la
profesión docente); 3) la investigación sobre la escolarización; las organizaciones
sociales; el aprendizaje humano, la enseñanza y el desarrollo, y los demás
fenómenos socioculturales que influyen en el quehacer de los profesores; y 4) la
sabiduría que otorga la práctica misma. Permítanme extenderme en cada uno de
estos aspectos.

Shulman (2005) defende que esses conhecimentos são essenciais aos docentes, pois
contribuirão para o bom encaminhamento do ensino. Os conhecimentos docentes conforme o
autor são: o conhecimento do conteúdo, o conhecimento didático, o conhecimento do currículo,
o conhecimento didático do conteúdo, o conhecimento sobre os alunos, o conhecimentos das
leis e normas que regem o ensino e o conhecimento dos objetivos e das finalidades da educação.
Shulman ainda argumenta que dominar um destes conhecimentos é insuficiente, pois todos eles
são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. Dentre estes conhecimentos destacamos
o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo.
O conhecimento do conteúdo é aquele que vem da formação acadêmica da
disciplina que ensina, são os conhecimentos específicos da ciência. Sobre isso Shulman (2005,
p. 12) expressa que o conhecimento do conteúdo:

[...] el saber, la comprensión, las habilidades y las disposiciones que deben adquirir
los escolares. Este conocimiento se apoya en dos bases: la bibliografía y los estudios
acumulados en cada una de las disciplinas, y el saber académico histórico y
filosófico sobre la naturaleza del conocimiento en estos campos de estudio.

É essencial conhecer os conceitos estruturadores da ciência, os seus fundamentos
teórico-metodológicos e sua epistemologia. Esses conhecimentos são basilares para o ensino das
disciplinas. No entanto, como já foi discutido anteriormente, as finalidades do ensino na
academia são diferentes das finalidades do ensino na escola. Por exemplo, na Educação Básica
não se ensina Geografia Agrária, ensina-se o espaço rural. Logo os conteúdos devem ser
tratados de forma diferente, por isso o conhecimento didático do conteúdo é fundamental. Sobre
o conhecimento didático do conteúdo Shulman (2005, p. 11) destaca que:

[...] el conocimiento didáctico del contenido adquiere particular interés porque
identifica los cuerpos de conocimientos distintivos para la enseñanza. Representa la
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mezcla entre materia y didáctica por la que se llega a una comprensión de cómo
determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los
diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para su enseñanza. El
conocimiento didáctico del contenido es la categoría que, con mayor probabilidad,
permite distinguir entre la comprensión del especialista en un área del saber y la
comprensión del pedagogo. Aun cuando se puede agregar mucho más acerca de las
categorías del conocimiento base para la enseñanza, la elucidación de las mismas no
es el objetivo central de este trabajo.

O conhecimento didático do conteúdo é relevante, pois se refere à forma como os
conteúdos são tratados na Educação Básica. É ele que diferencia um especialista da ciência e um
professor, pois se dá na relação entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos
pedagógicos e constituem o conjunto dos conhecimentos que se ensinam. Assim, é fundamental
que os professores tenham uma boa formação tanto dos conteúdos específicos da ciência que se
ensina como dos conhecimentos pedagógicos.
Os professores de Geografia ao tratarem os conteúdos referentes ao espaço rural
mobilizam, portanto, os conhecimentos adquiridos durante a graduação. A fim de verificar quais
disciplinas dos cursos de graduação em Geografia o espaço rural é discutido, realizou-se um
levantamento nas matrizes curriculares das universidades do estado de Goiás. Dentre as
disciplinas que discutem o espaço rural, uma das disciplinas de referência é a Geografia Agrária
como pode ser observado na quadro a seguir (Quadro 01).

QUADRO 01 - AS DISCIPLINAS QUE VERSAM SOBRE O ESPAÇO RURAL NOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA NO ESTADO DE
GOIÁS, 2017

Disciplinas

Geografia agrária I

Geografia agrária II

Universidades
Universidade Anhanguera
Universidade Estadual de Goiás
Universidade Federal de Goiás (Campus Jataí)
Universidade Federal de Goiás (Campus
Catalão)
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Universidade Federal de Goiás (Campus
Goiânia)

Agricultura contemporânea e sustentabilidade
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Agronegócio e impactos ambientais
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Fonte: Matriz Curricular dos cursos de Geografia das universidades Anhanguera, UEG, UFG/ Goiânia, UFG/
Jataí, UFG/ Catalão, PUC/GO
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Das seis universidades que oferecem o curso de Geografia em Goiás, todas
possuem a disciplina de Geografia Agrária. Apenas a Pontifícia Universidade Católica de Goiás
apresenta outras duas disciplinas que perpassam a temática: Agricultura contemporânea e
sustentabilidade e Agronegócio e impactos ambientais. Portanto, a Geografia Agrária é nossa
principal referência nas abordagens do espaço rural nos cursos de graduação.
Os estudos que se ocupam das questões referentes ao espaço rural sempre foram
pertinentes à análise geográfica. Seja o rural analisado como elemento da paisagem ou como
lugar de reprodução da existência dos seres humanos em várias culturas e em épocas distintas.
As discussões da Geografia agrária, antes de se tornar uma área específica da Geografia,
estiveram presentes em abordagens de outras áreas do conhecimento e foram feitas por não
geógrafos de acordo com Ferreira (2011). Conforme a autora em meados da década de 1930 a
Geografia Agrária passa a ter um cunho mais geográfico,

Após a Revolução de 30, ocorre a proliferação de estudos sobre a realidade
brasileira, e autores como Gilberto Freire, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de
Holanda procuram caracterizar a realidade nacional. A necessidade de conhecer e
conquistar o território brasileiro – até então mais conhecido pelos estrangeiros que
aqui buscaram conteúdo para seus estudos – em função da política de modernização
a ser implantada pelo governo federal torna o conhecimento geográfico autônomo e
o institucionaliza. (FERREIRA, 2001, p. 42).

Os fundamentos epistemológicos da Geografia Agrária eram influenciados pelas
mudanças de paradigmas pela qual a Ciência Geográfica passava. Conforme Denez e Farjado
(2013, p. 108): “A Geografia Agrária como uma área especifica da Geografia cai nas
“tendências contemporâneas de cada período histórico, nas abordagens teórico-metodológicas
do objeto de estudo geográfico: o espaço.”
O trabalho de Ferreira (2001), ao trazer uma discussão sobre como se estruturou a
Geografia Agrária no Brasil, contribui para essa assertiva. A autora destacou as características
teórico-metodológicas da Geografia Agrária no Brasil desde o século XVIII até a atualidade e as
principais temáticas tratada em cada período (Quadro 02).
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QUADRO 02 - PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA GEOGRAFIA
AGRÁRIA BRASILEIRA, SÉCULO XVIII – XXI

Designação

Período

Estudos nãogeográficos

Séc. XVIII até
1934

Geografia Agrária
Clássica

1934 a meados de
anos de 1960

Geografia Agrária
Quantitativa

Meados dos anos
1960 a meados de
anos 1970

Geografia Agrária
Social

Geografia Agrária
Socioespacial/
Socioterritorial

1975 a 1995

1996 a 2016

Características teóricometodológicas
Inexistência
de
método
Científico
Introdução do método científico
sob
influência
francesa,
(descrição,
interpretação
e
síntese) e valorização do
trabalho de campo
Enfoque
classificatório,
utilização
de
modelos
estatísticos e matemáticos

Enfoque pragmático, análise da
agricultura no contexto do
desenvolvimento rural

Enfoque
dialético/fenomenológico.
Análise da questão agrária,
conflitualidade,
desenvolvimento
rural
e
apropriação
dos
recursos
naturais.

Temáticas
Informações sobre diferentes áreas
e culturas
Caracterização, classificação e
distribuição de produtos agrícolas
por áreas, colonização, hábitat
rural, paisagem rural
Estudos classificatórios, tipologia
agrícola, caracterização social,
funcional
e
econômica
da
agricultura,
uso
da
terra,
organização agrária
Transformação do espaço rural,
modernização
da
agricultura,
relações
de
trabalho,
desenvolvimento
rural,
desequilíbrios regionais, pequena
produção,
produção
familiar,
agroindústria
Modernização
da
agricultura,
políticas públicas, desenvolvimento
rural, campesinato, comunidades
tradicionais,
reforma
agrária,
gênero, turismo rural, apropriação
da
natureza,
patrimônio
sociocultural, patrimônio natural,
agricultura familiar

Fonte: FERREIRA (2001, p.67). [Adaptado pela autora]

A Geografia Agrária nos períodos que corresponderam ao século XVIII até o ano
de 1970 esteve voltada para análises que priorizavam os aspectos classificatórios e
quantitativos. As principais temáticas que percorreram esse período relacionavam-se aos
fatores econômicos e a produção. Inicialmente a Geografia Agrária, sem a existência de um
método científico, se ocupava em obter informações sobre ás áreas de plantação e o que era
cultivado nessas áreas. Na década de 1934 até 1960, essas informações foram ampliadas, além
dos aspectos referentes ao cultivo e as áreas cultivadas tornaram-se preocupação da Geografia
Agrária a caracterização e a distribuição de produtos agrícolas por área, além de se
desenvolver estudos sobre o hábitat e paisagem rural. Neste período houve a inserção de um
método científico influenciado pela escola francesa para realizar as análises. A partir da
década de 1960 até 1970, utilizando modelos estatísticos e matemáticos a Geografia Agrária
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teve seu foco voltado para estudos classificatórios, tipológicos e caracterização da agricultura,
uso da terra e organização agrária.
Os aspectos sociais passaram a ser incorporados nessas análises a partir do ano de
1975, momento em que os sujeitos do meio rural passaram a fazer parte dos debates. Questões
como relações de trabalho, desenvolvimento rural e produção familiar são algumas das
questões que passaram a compor os debates da Geografia Agrária demonstrando haver uma
preocupação com as condições de vida das pessoas que viviam no campo (FERREIRA,
2001).
Atualmente as discussões da Geografia Agrária adquiriram uma perspectiva
espacial e territorial dando um enfoque crítico à análise do espaço rural. Ao compreendê-lo
sob essa perspectiva valorizou-se as discussões sobre desenvolvimento rural, apropriação de
recursos naturais, políticas públicas, gênero dentre outros. Ao discutir as atuais perspectivas
teórico-metodológicas da Geografia Agrária, Ferreira (2011, p. 84) afirma que:

É inegável que temos hoje na Geografia Agrária brasileira grupos de pesquisa
preocupados com questões econômicas, políticas, ecológicas, demográficas e
culturais, e, além disso, encontramos grupos preocupados com os produtores rurais e
as produções destes, bem como com o funcionamento do sistema agropecuário (...).
Inegavelmente um estudo de caráter espacial pode contribuir enormemente para
decifrar seus enigmas, pois não resta dúvida que variáveis essencialmente espaciais,
como distância, padrão, forma, etc., integram o complexo agrário.

A Geografia Agrária além de contribuir para as discussões sobre o espaço rural se
constitui como um dos principais referenciais teórico-metodológicos para trabalhar os
conteúdos dessa temática na Educação Básica. Esses referenciais são fundamentais para os
professores de Geografia, pois servem como base nas abordagens dos conteúdos.
A fim de verificar em que medida as discussões da disciplina de Geografia Agrária
subsidiam as aulas cuja temática refere-se ao espaço rural, será apresentado uma relação entre
plano de ensino da disciplina Geografia Agrária, os eixos temáticos referentes ao espaço rural
dos PCNs e os conteúdos indicados por Portugal e Souza (2013) como para trabalhar essa
temática no ensino básico.
O plano de ensino da disciplina Geografia Agrária se destaca por ser um documento
que apresenta os principais temas sobre o espaço rural que serão discutidos nos cursos de
graduação, ou seja, as discussões realizadas nessa disciplina servirão como base

teórico-

metodológica para ensinar esses assuntos nas Geografia Escolar. O plano que será utilizado
como referência é do curso de Geografia UFG (campus Goiânia). Ele se divide em sete partes, a
primeira parte é a identificação, onde são apresentados o curso, o nome da disciplina, o docente
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responsável e a carga horária. Na segunda parte está a ementa, onde estão os apontamentos da
disciplina que são: Bases conceituais para a análise do espaço agrário, agentes sociais e
estruturadores, ciência e técnica na formação da paisagem rural, natureza e espaço agrário,
infraestrutura, produção, circulação, mercado e comercialização de produtos agropecuários e
relação campo-cidade. A terceira parte é dedicada ao objetivo geral e específicos da disciplina.
Na quarta parte é apresentado o conteúdo programático que deverá ser trabalhado
nas aulas. Estes elementos serão o objeto de nossa análise. Os temas são separados por
unidades, na primeira unidade, intitulada: Paradigmas da questão agrária e da Geografia
Agrária são apresentados os paradigmas da questão agrária, perspectivas teóricometodológicas da Geografia rural brasileira e Geografia rural, agrária e agrícola. Na segunda
unidade, As transformações na agricultura brasileira, os conteúdos são: do complexo rural
aos complexos agroindustriais, a modernização da agricultura brasileira, a expansão da
fronteira agrícola brasileira e as relações de produção na agricultura sob o capitalismo: a
subordinação da renda da terra ao capital. E na última unidade denominada As relações
campo e cidade no Brasil, são discutidas: as (re) definições das relações campo e cidade,
multifuncionalidades e multidimensionalidades do rural e perspectiva do desenvolvimento
rural: do setorial ao territorial.

Na quinta parte são apresentados os procedimentos

metodológicos, na sexta parte os instrumentos avaliativos e na sétima parte são as referências.
O plano de ensino é orientador nas discussões da disciplina de Geografia Agrária.
As propostas apresentadas no documento são pertinentes para a análise do espaço rural, já que
poderão ser um dos principais referencias teórico-metodológicos utilizados pelos professores
durante o exercício de sua profissão, além do plano de ensino outro documento muito
importante que utilizaremos para nossas análises serão os PCNs.
Os PCNs são os principais referenciais para a elaboração das diretrizes
curriculares no ensino básico, isto é, ele norteia a seleção de conteúdo que serão trabalhados
nas aulas. Os PCNs foram elaborados a partir de 1995 e sua efetivação ocorreu em 1997. O
período político em que ocorreu a estruturação deste documento destacava-se pelas discussões
e projetos que circundavam a educação do país. De acordo com Sposito (1990), as medidas
tomadas relativas ao ensino no Brasil eram influenciadas pelos planos de governo e
necessitavam de uma rápida execução já que as propostas deveriam ser efetivadas no período
de mandato dos governantes. Devida a urgência na implementação dos projetos, as políticas
eram pouco discutidas. No entanto, este período foi muito importante para a educação
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brasileira, já que permitiu, ainda que não como se devesse, avaliações e mudanças
significativas na educação.
A construção dos parâmetros contou com a participação de especialistas
(professores universitários) e teve pontos positivos e negativos tanto na elaboração quanto na
sua utilização no processo de ensino e aprendizagem. Como principais pontos positivos têmse a possibilidade de interdisciplinaridade e as discussões relativas ao rumo da educação. Já
como pontos negativos destacam-se a ausência de professores da educação básica na
elaboração dos PCNs e, particularmente no parâmetro para a Geografia, e confusão entorno
dos fundamentos teórico-metodológicos que subsidiam as análises geográficas. (SPOSITO,
1990).
Os PCNs o Ensino Fundamental é dividido em ciclos, o primeiro e segundo ciclos
correspondem às series de 1ª a 4ª, (atualmente refere-se aos níveis do 2ª a 5ª anos), o terceiro e
quarto ciclo correspondem às series de 5ª a 8ª (atualmente refere-se aos níveis de 6ª a 9ª anos).
Inicialmente é feita uma apresentação dos objetivos gerais da área onde são colocadas
questões referentes à Geografia e aos objetivos pretendidos com o ensino dessa disciplina. Em
seguida são apresentados os temas transversais como as indicações de linhas temáticas para
trabalhar os conteúdos do terceiro e quarto ciclos. O espaço rural, foco de nossa análise,
perpassa grande parte dos conteúdos sugeridos.
A temática relativa ao rural está presente no terceiro e quarto ciclo nos eixos que
tratam: A possibilidade de leitura e compreensão do mundo: na perspectiva de pensar os
processos de produção do espaço rural; O estudo da natureza e sua importância para o
homem: para discutir as questões físico-naturais do campo; O campo e a cidade como
formação socioespacial: abordando as atividades econômicas e as paisagens rurais;
Modernização, modo de vida e problemas ambientais: tratando o êxodo rural e as questões
ambientais.
O enfoque predominantemente dado ao rural no documento está relacionado aos
aspectos da relação campo – cidade na perspectiva de comparar os fenômenos nos dois
espaços. Ao sugerir trabalho como tema transversal, por exemplo, uma das abordagens para a
temática são as relações de trabalho no campo e na cidade. Tal aspecto também é visto ao
tratar a formação socioespacial do campo e da cidade, desigualdades regionais e distribuição
de renda no campo e na cidade, as paisagens rurais e urbanas, a industrialização no campo e
na cidade, dentre outras. A abordagem não expressa uma dicotomia entre campo e cidade, mas
tenta demonstrar que cada um destes espaços possui suas particularidades:
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Quando se trabalharem conteúdos para explicar a construção e o funcionamento do
espaço do campo e da cidade, deve-se analisar com um certo cuidado a
especificidade desses espaços. Em cada um deles a interação entre o tempo social e o
natural ocorre em escalas diferentes. O tempo da natureza define mais claramente o
ritmo de trabalho no campo, enquanto na cidade ele se apresenta deforma menos
acentuada. (BRASIL, 1998b, p.58)

A perspectiva apresentada pelos PCNs é relevante, pois é importante destacar que
o espaço rural tem suas peculiaridades e que isso não o torna inferior, mas é necessário para o
desenvolvimento das relações sociais que nele se constituem.
Os PCNs também apresentam sugestões para trabalhar conceitos que se julgam
importantes para a construção de um entendimento sobre o rural. Dentre eles elencamos a
estrutura fundiária; êxodo rural; paisagens rurais; atividades econômicas (BRASIL, 1998).
Contudo, esses conceitos/eixos-temáticos são apresentados com pouco aprofundamento. Isso
fica evidente quando observamos as indicações de como tratar os conteúdos nas aulas já que
eles aparecem de forma superficial e não há elementos que subsidiem uma abordagem crítica,
as questões relativas à forma como os PCNs tratam os conteúdos referentes ao rural são
apresentadas por Vieira (2004, p. 40) da seguinte forma:
[...] a análise realizada dos conteúdos que oficialmente são propostos para o ensino
de Geografia nos PCN’s, especificamente àquele destinado a levar o aluno à
compreensão do espaço agrário brasileiro, levou-nos a constatar um fato que
compromete o papel da Geografia Escolar no processo de formação do indivíduo
consciente. Constatamos que houve a secundarização e até omissão de conteúdos da
Geografia que são fundamentais para que o aluno enxergue a sua realidade para além
do que ela aparenta. Assim ocorreu um empobrecimento teórico dessa área do
ensino, na medida em que os conteúdos propostos e as orientações teóricometodológicas existentes no documento vão em direção a um ensino cuja análise da
organização espacial da sociedade faz-se a partir e unicamente de seus aspectos mais
superficiais.

É importante destacar que a maneira como os conteúdos são tratados nas aulas
influenciam a forma como se efetiva a aprendizagem dos estudantes. Eles devem ser
abordados de modo que os alunos compreendam a realidade para além do que aparenta,
quando as discussões não são aprofundadas ocorre um empobrecimento teórico da Geografia
Escolar. Portanto, é necessário manter uma postura crítica em relação ao que estava sendo
sugerido, dado que os PCNs apresentam condutas que teriam grande influência nas escolas,
sendo um dos referenciais para elaboração das DCNs que apresentam a seleção de conteúdos
para as aulas.
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Por fim, também analisaremos as contribuições de Portugal e Souza (2013) que
colaboram para um ensino do rural a partir de uma concepção crítica, que supere entender o
rural somente como lócus da produção, trazendo um olhar humano sobre várias questões.
As contribuições de Portugal e Souza (2013) são sugestões de temas referentes ao
espaço rural que possam ser trabalhadas nas aulas de Geografia, respaldadas numa discussão
sobre a importância de valorizar o rural a partir de suas características. Dois dos eixos
temáticos apresentados por Portugal e Souza (2013) são processos de produção do espaço
rural e estrutura fundiária. Estes dois eixos têm uma relação direta com as discussões
realizadas pela disciplina Geografia Agrária a partir das relações cidade e campo no Brasil,
visto que, a partir deste eixo temático objetiva-se discutir as (re)definições das relações cidade
e campo; multifuncionalidade e multidimensionalidade do rural; perspectivas do
desenvolvimento rural; do setorial ao territorial. Essa mesma abordagem é realizada nos PCNs
ao apresentar a possibilidade de leitura e compreensão. Os temas apresentados por Portugal e
Souza (2013) são muito importantes para serem trabalhados na educação básica, pois são
assuntos que permitem uma abordagem coerente sobre o espaço rural. Os temas são
apresentados no quadro a seguir. (Quadro 03)

QUADRO 03 - CONCEITOS E EIXOS TEMÁTICOS PARA TRABALHAR O RURAL
NA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRIBUIÇÕES DE PORTUGAL E
SOUZA (2013)

Conceitos/ eixos
temáticos

Descrição
Trata-se de analisar o processo de formação socioeconômica, política e

Processo de produção do

territorial do Brasil tendo em vista o entendimento, por parte do aluno,

espaço rural

acerca das questões estruturantes que definiram a atual configuração
socioespacial do território brasileiro;
É a forma utilizada pelo IBGE para classificar as propriedades rurais com
base nos seguintes elementos: número de estabelecimentos e área dos

Estrutura fundiária

estabelecimentos. No caso brasileiro, a principal característica da estrutura
fundiária é o predomínio de grandes propriedades nas mãos de poucos
proprietários. A desigual distribuição de terras em nosso país é decorrente
da política de exploração da terra, ainda no período colonial.

Conflitos pela posse de

São fatos/acontecimentos decorrentes da estrutura fundiária brasileira

terras

desigual, entre os grandes proprietários – que representa um pequeno
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percentual de estabelecimentos, no entanto, ocupam a maior parte das
terras brasileiras – e os grupos sociais que reproduzem suas condições de
existência na/da terra. Vale salientar que no interior desses grupos sociais,
uma parcela luta pra defender e permanecer na terra, enquanto outra luta
para entrar na terra (os chamados sem-terra).
Retratam as condições socioespaciais e culturais dos grupos sociais – da
O modo de vida e as

floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, os pesqueiros, os caiçaras,

diversas ruralidades dos

os ribeirinhos, os quilombolas e os extrativistas – que se apropriam da

povos tradicionais

terra, das águas e das florestas, onde produzem a vida em territórios rurais
de forma sustentável;
A relação estabelecida com a produção e o uso da terra a partir do trabalho
em diferentes atividades: agricultura, extrativismo e pecuária. Entretanto,

As

atividades

econômicas

vale destacar que no âmbito do trabalho no espaço rural observamos
diversas condições: trabalhadores assalariados, lavradores, meeiros,
arrendatários, posseiros, diaristas, pescadores, marisqueiras, agricultores
familiares, trabalhadores em condições análogas às de escravos, dentre
outras;
Tipologia de migração interna caracterizada pela saída do homem do
campo para a cidade, decorrente de alguns fatores de expulsão, no lugar de

Êxodo rural

origem (a introdução da relação de produção capitalista e a redução de
oferta de empregos) e no lugar de destino estariam os fatores de atração. O
principal fator de atração seria a demanda por força de trabalho (SINGER,
1980).

A configuração da

É consequência das múltiplas expressões da questão social, resultantes dos

paisagem rural

diversos usos do espaço e das condições físico-naturais.
Os impactos ambientais no meio rural provocados pela agricultura, e a

Temáticas físico-naturais

importância dos elementos físicos naturais para o desenvolvimento das
atividades econômicas e de subsistência no campo.

Fonte: PORTUGAL e SOUZA (2013, p. 101 e 102). [Adaptado]

A concepção que fundamenta a estruturação desses conceitos e eixos temáticos é
do rural como “espaço de reprodução da vida e de diversos grupos, sociais”. (PORTUGAL e
SOUZA, 2013, p. 100). Essa concepção se adéqua ao que ficou conhecido como Geografia
Agrária Social, que trabalha na perspectiva do desenvolvimento rural (FERREIRA, 2001).
Assim, os eixos temáticos e os conceitos que perpassam o plano de ensino da disciplina de
Geografia Agrária (2015), os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs e as indicações feitas
por Portugal e Souza (2013) são importantes referenciais que podem auxiliar nas abordagens
do espaço rural na Educação Básica. (Quadro 04)
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QUADRO 04 – INDICAÇÕES PARA ABORDAGENS DO ESPAÇO RURAL NA
EDUCAÇÃO BÁSICA, 2017

Eixos temáticos do plano de
ensino da disciplina de
Geografia Agrária UFG (2015)

Relação cidade e campo no Brasil

Eixos Temáticos e conceitos
para os PCNs

Eixos temáticos sugeridos por
Portugal e Souza (2013)

O campo e a cidade como
formação socioespacial

Processo de produção do espaço
rural
Estrutura Fundiária

Paradigmas da questão agrária e
da Geografia Agrária

Modernização, modo de vida e
problemas ambientais: tratando o
êxodo rural e as questões
ambientais

As Transformações na agricultura
brasileira

A possibilidade de leitura e
compreensão do mundo: na
perspectiva
de
pensar
os
processos de produção do espaço
rural
O estudo da natureza e sua
importância para o homem: para
discutir as questões físiconaturais do campo

Conflitos pela posse da terra
O modo de vida e as diversas
ruralidades dos povos tradicionais
As atividades econômicas

Êxodo rural

A configuração da paisagem rural

Fonte: Plano de ensino da disciplina de Geografia Agrária da UFG (2015); BRASIL, (1988). Portugal e Souza, (2013).

Ao observar as indicações, (Quadro 4) comparando os demais eixos temáticos
apresentados no plano de ensino da disciplina Geografia Agrária e dos PCN’s verifica-se que
eles estão em concordância a partir das temáticas apresentadas. Constata-se também que as
indicações feitas por Portugal e Souza (2013) contemplam as propostas do plano de ensino da
disciplina e dos PCNs, com ressalva à temática proposta pelos autores - O modo de vida e as
diversas ruralidades dos povos tradicionais. Essa temática não fica evidente em nenhum dos
outros dois referenciais, uma temática relevante que contribui para valorização dos sujeitos do
espaço rural. Embora nas últimas décadas o espaço rural tenha sido palco de várias mudanças,
é importante destacar que a identidade cultural e as ruralidades são mantidas, já que o olhar
dos estudiosos dessa temática não deve estar centrado exclusivamente nas atividades
econômicas, mas valorizar também os atores sociais como é apresentado por Menezes e
Almeida (2005). Ainda, conforme as autoras, as atividades tradicionais, como fabricações
artesanais de alimentos ou as manifestações culturais como festas tradicionais expressam uma
forma de resistência dos camponeses, e esses aspectos valorizam ainda mais esses atores
sociais.
É preciso destacar que embora haja confluência entre o Plano de Ensino da
disciplina de Geografia Agrária, os PCNs e a proposta de Portugal e Souza (2013), isso
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somente não garante um bom professor ou uma boa aula. Já que como evidenciado
anteriormente são necessários outros elementos tais como, uma boa formação teóricoconceitual, conhecimentos pedagógicos, conhecimento do contexto escolar, dos alunos, dentre
outros que habilitam um bom professor e consequentemente uma abordagem coerente do
espaço rural.
Além dessa dimensão, os conceitos e eixos-temáticos do rural podem ser
trabalhados pela ótica da Geografia Crítica. Camacho (2008) apresenta alguns conceitos que
trazem como foco as contradições do modo de produção capitalista no campo, elemento
característico desse pensamento, dentre os quais destacamos: a concentração Fundiária: Trata
a questão fundiária do país, com origem no processo histórico de má distribuição de terras e
perpétua com a modernização da agricultura; Monopolização do capital no campo: Determina
as relações de trabalho no meio rural, caracterizado pela proletarização e expropriação dos
camponeses; O agronegócio: Abarca as atividades agrícolas (exportação, e agricultura
familiar) e os impactos ambientais no campo; A agricultura dos povos do campo: Refere-se
aos movimentos sociais e a preservação da sociobiodiversidade.
Considerando este aspecto, são importantes para as discussões tanto na escola
quanto na academia as abordagens da Geografia Agrária a partir das diretrizes curriculares,
dos conhecimentos didático-pedagógicos e dos conhecimentos experienciais. Analisando os
PCN’s o plano de ensino e as indicações realizadas por Portugal e Souza (2013),
consideramos que eles podem se constituir em referências teórico-metodológicas importantes
para os professores que atuam na Educação Básica. Assim, uma boa formação legitima os
professores no exercício de sua profissão. Além de uma formação sólida há alguns elementos
que precisam ser ressaltados para que haja qualidade no processo de ensino e aprendizagem,
dentre eles a valorização do cotidiano dos alunos como possibilidade de uma aprendizagem
significativa. Pensando nestes aspectos no próximo item serão discutidas as possibilidades de
abordar o espaço rural goiano na Geografia Escolar.

2.2 O espaço rural goiano e suas potencialidades para a Geografia Escolar

O espaço rural na perspectiva geográfica é desvelado por meio das múltiplas
relações que se estabelecem nele, sejam elas sociais, políticas, econômicas, culturais e físiconaturais. O rural deve ser analisado considerando todos os elementos que o constitui, sejam
referentes ao agrário – as relações econômicas e sociais associadas principalmente às
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atividades agropecuárias – ou ao campo – as formas concretas que o caracteriza e expressam
as paisagens produzidas pelo homem (BIAZZO, 2008).
O rural brasileiro tem um papel considerável no processo de formação do país,
pois influenciou vários aspectos da sociedade. Por se tratar de uma importante esfera da
sociedade o rural está presente em várias discussões realizadas na acadêmica e em uma gama
enorme de informações divulgadas pela mídia. Na academia as discussões referentes ao
espaço rural comumente aborda questões referentes aos aspectos sociais e econômicos
conforme visto anteriormente. Já na mídia6 essas discussões ficam entorno dos aspectos
produtivos conforme é apresentado Rodrigues e Ferreira (2009). Ambas as vertentes chegam à
escola. Portanto, cabe evidenciar na escola que no espaço rural vislumbramos as contradições
do modo de produção capitalista, tais como, as disputas por poder, a exclusão social, os
impactos ambientais, dentre outros, para que as análises não se restrinjam a um determinado
aspecto ou fenômeno desse espaço conforme assevera Camacho (2008).
Ao apresentarmos o espaço rural como um objeto da análise geográfica e como
conteúdo da Geografia Escolar, coloca-se como pertinente que a abordagem desta temática
seja feita considerando todos os elementos que o integra, pois o espaço rural, além dos
aspectos produtivos, apresenta vários outros aspectos que o compõe, por exemplo, o espaço
rural é emblemático do ponto de vista da resistência no campo e da luta pela terra, também
expressa um modo de vida se considerarmos que a tradicionalidade prevalece em vários
princípios dos sujeitos que vivem no rural, sejam relativos ao modo de vida, no
desenvolvimento de suas atividades cotidianas ou em seus relacionamentos familiares e
interpessoais. A Geografia Escolar, ao possibilitar aos estudantes ferramentas que os
auxiliarão na leitura da realidade, contribui para o entendimento do espaço rural brasileiro, na
medida em que colabore para a construção de conceitos referentes a esse espaço. Entender
essa realidade é ver nos fenômenos, tais como, o êxodo rural, a concentração fundiária, a
degradação dos biomas, dentre outros, os processos históricos, as manifestações sociais e
culturais, as marcas das disputas e os interesses que neles estão imbricados.
Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha qualidade algumas ações são
fundamentais durante o encaminhamento das aulas. Essas ações têm sido bastante enfatizadas
6

Um exemplo que demonstra como a mídia pode contribuir para propagar e defender a apropriação do espaço
rural a partir de uma lógica capitalista é a campanha publicitária patrocinada e divulgada pela Rede Globo: Agro
é pop, Agro é tech, Agro é tudo! A campanha coloca o agronegócio como o único responsável pelo
desenvolvimento neste espaço. Essa afirmativa ainda é reforçada pelas belas imagens que são apresentadas na
propaganda, a beleza que mascara a perversidade desse modelo de produção que agride o ambiente, dificulta a
reprodução dos pequenos agricultores, que estimula a venda de alimentos com altos teores de agrotóxico e que
contribuí com as desigualdades sociais.
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nos discursos dos professores e nas pesquisas acadêmicas. Elementos como valorização do
cotidiano e mobilização dos conhecimentos prévios têm sido muito discutidos na Geografia
Escolar. No entanto, é necessário ser criterioso ao executá-las, pois sendo elas elementos que
contribuem para a aprendizagem significativa não podem estar esvaziadas de uma concepção
teórico-metodológica.
Callai (2013) contribui ao dizer que considerar o cotidiano é possibilitar ao aluno
entender o lugar em que vive e assim entender o mundo, pois existe uma relação entre os
fenômenos locais e globais. A autora coloca que não é mais viável analisar os fenômenos e os
lugares de formas isoladas, mas em uma perspectiva global. No entanto, reconhecer que a
sociedade está inserida em uma lógica global, não é negar as peculiaridades dos lugares, pois
embora ela esteja inserida em um processo de globalização nem todos os lugares são afetados
da mesma forma por esse processo.
Baumann (1999) ao estabelecer uma comparação entre os ‘turistas’ e os
‘vagabundos’, ou seja, entre os ricos e os pobres, enfatiza a forma desigual como os diferentes
sujeitos que constituem a sociedade participam deste processo. Segundo o autor, a
globalização promove a segregação, pois não oferece as mesmas possibilidades aos ricos e
aos pobres. Para ele:
La aclamada ‘globalización’ está estructurada para satisfacer los sueños y deseos de
los turistas. Su efecto secundario un efecto colateral, pero inevitable- es la
transformación de muchos más en vagabundos. Éstos son viajeros a los que se les
niega el derecho de transformarse en turistas. No se les permite quedarse quietos (no
hay lugar que garantice su permanencia, el fin de la movilidad indeseable) ni buscar
un lugar mejor. (BAUMANN, 1999, p.97)

Baumann enfatiza que a globalização atende aos interesses de uma população rica
enquanto que seus efeitos inevitavelmente acentuam a segregação daqueles que são pobres,
pois o mundo globalizado cria novas demandas e a população economicamente desfavorecida
não se adéquam a elas. É evidente que o mundo está globalizado. Todavia, as formas como
seus efeitos se manifestam é diferente em cada lugar (CALLAI, 2000). É importante destacar
que, abordar os fenômenos valorizando o cotidiano não limita o professor a realizar a análise
somente em uma escala local, pois há uma relação entre o que se manifesta no local e no
global.
Concordamos com Cavalcanti (2013) ao dizer que, ao manipular as coisas do
cotidiano o aluno constrói um conhecimento geográfico, uma vez que as coisas do cotidiano
não são isoladas na sua individualidade, mas compõem uma totalidade. Deste modo,
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considera-se fundamental, nas discussões das aulas de Geografia, tratar os fenômenos nas
várias escalas de análise.
Pode-se dizer que umas das dificuldades em tratar determinados conteúdos
valorizando o cotidiano dos estudantes ocorrem pela carência de materias didáticos ou por ser
difícil, em certas situações, estabelecer alguma relação entre o conteúdo exigidos nas DCNs e
a vivência dos estudantes. Ao considerar que existe uma relação entre as escalas global,
nacional, regional e local os fenômenos que se repercutem em qualquer uma delas
estabelecem relações com as demais escalas. Nas abordagens da temática rural nas aulas de
Geografia ter como referência o espaço rural goiano contribui para que os alunos
compreendam os fenômenos do rural em uma escala mais próxima de sua realidade e tenham
assim a possibilidade de estabelecer relação entre os fenômenos nas várias escalas de análise.
Sobre isso, Callai (2010) contribui ao dizer que estudar a realidade circundante é
buscar o entendimento do que está acontecendo, seja no lugar, seja no mundo. Esse
entendimento gera, necessariamente, um processo de aprendizagem com significado. Assim,
para trabalhar o rural de forma a valorizar o cotidiano dos alunos é importante enfatizar como
os fenômenos do rural goiano influenciaram e influenciam ainda hoje a população goiana,
sejam nos aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais ou físico-naturais. Deste modo, os
alunos poderão compreender melhor os processos que ocorrem no lugar onde vivem.
Por meio das análises realizadas constatou-se que nos materiais didáticos as
abordagens sobre o rural são apresentadas a partir de uma escala nacional, se o professor não
recorrer a outros materiais não será possível discuti-lo em outras escalas de análise. É
importante considerar que relacionar esses conteúdos em uma escala local, regional ou global
contribui para ampliar as discussões do espaço rural. Tratar o espaço rural em uma escala
local ou regional proporciona um entendimento do próprio estado, pois na formação de Goiás,
o rural se destaca como elemento preponderante de análise.
As formações rurais fazem parte de Goiás desde seu povoamento, no período
colonial, muitas das características desse período se mantêm até os dias atuais. Como é
apresentado por Ferreira; Mendes (2009, p. 02)

No Brasil, a região Centro-Oeste é a única em que o peso da agricultura patronal é
preponderante sobre o número de estabelecimentos do tipo familiar. A singularidade
dessa realidade socioespacial é resultado das características do seu processo de
povoamento e colonização. Em Goiás, a primeira fase iniciou-se com sua
incorporação ao chamado sistema colonial (1726-1770), tendo como atividade
principal a mineração. No início do século XIX, as migrações das populações
decadentes de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro incrementaram o sistema
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agrícola e comercial da região. A economia agrícola surge como um regime de
transição entre a economia mineradora e a economia de exportação pecuária.

As atividades agropecuárias possuem uma expressividade no estado desde o
século XIX, no entanto, Goiás só passaria a ter uma representatividade em âmbito nacional
nos que se refere a essas atividades a partir da década de 1940, com a ‘Marcha para o Oeste’.
A expansão da fronteira agrícola em direção as regiões centrais do país foi promovida com o
intuído de atender as demandas de produtos primários para região Sudeste que iniciava o
processo de industrialização conforme pontua Bezerra (2003). Ainda conforme a autora,
durante muito tempo as demandas da agricultura de Goiás estavam ligadas as necessidades do
mercado consumidor do Sudeste. Somente a partir década de 1970 a produção do agrícola do
estado passa a ser voltada a exportação para outros países.
O rural goiano se insere na lógica capitalista por meio da produção agrícola em
meados da década de 1970. Embora a má distribuição de terras seja um reflexo do período da
colonização, a incorporação capitalista da agricultura em Goiás intensificou esse fenômeno.
Além da questão fundiária, a inserção do capitalismo no rural goiano trouxe novas formas de
organização deste espaço, principalmente nas áreas de Cerrado onde se desenvolveu a maioria
das atividades agropecuárias, de acordo com Oliveira; Chaveiro; Oliveira, (2009):

Assiste-se, assim, pela lógica do mercado de consumo global e do capital
transnacional, a mais brusca transformação socioespacial do cerrado goiano. A
transformação do rural em agrícola mecanizado em um período histórico tão curto
gerou impactos econômicos, sociais, culturais e espaciais que hoje podem ser
claramente percebidos. (OLIVEIRA; CHAVEIRO; OLIVEIRA, 2009, p.228)

Conforme os autores apresentam, a lógica capitalista ocasionou profundas
mudanças socioespaciais no rural goiano, cujas transformações refletem não só no estado,
mas em todo país. Atualmente o estado é consolidado em sua produção agropecuária
industrial. Além dos aspectos referentes à produção, o rural de Goiás também possui uma
representatividade cultural, na culinária nas expressões artísticas, nas festas dentre outros.
Essas referências podem subsidiar as discussões sobre a produção do espaço rural.
Muitos temas relacionados ao rural podem ser discutidos nas aulas da Educação
Básica tendo como parâmetro os aspectos do rural goiano. O processo de modernização da
agricultura na região Centro-Oeste, e mais precisamente no estado de Goiás buscava
potencializar as atividades de exportação agrícola no país e a reforma agrária, tão almejada
pelos pequenos produtores, não aconteceu. Ao analisarmos a estrutura fundiária do estado
percebemos que o quadro de distribuição de terra no estado foi e ainda é concentrador. A
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partir dessas questões é possível debater temas como reforma agrária e modernização da
agricultura.
Também é possível discutir as políticas de incentivo direcionadas a Goiás. De
acordo com o IBASE (1986) as exigências de participação em políticas de incentivos e
créditos rurais eram cumpridas somente pelos grandes e médios produtores, o que dificultava
a permanência dos pequenos produtores em suas terras. Conforme IBASE (1986), nos anos de
1970, início da incorporação capitalista dos Cerrados, temos 46,97% do total de áreas rurais
correspondentes a 3,89% de estabelecimentos demonstrando uma expressiva concentração.
Em 2006, os dados do último Censo Agropecuário demonstram que a concentração ainda
prevalece, com um acréscimo de 0,79% de concentração fundiária. As mudanças que
ocorreram no espaço rural do estado de Goiás em virtude da modernização da agricultura
beneficiaram os grandes e médios produtores, deixando à margem a pequena propriedade.
As discussões apresentadas contribuem para evidenciar as possibilidades em ter
como referência o espaço rural goiano para trabalhar os conteúdos concernentes ao rural.
Buscar evidenciar a relação entre os fenômenos nas escalas local, regional, nacional e global
permite que os estudantes compreendam a relação entre elas e como estes se manifestam e
afetam diretamente suas vidas. Essa perspectiva de valorização do cotidiano é um dos
elementos que contribui para uma aprendizagem significativa. Assim, pensando na qualidade
do processo de ensino e aprendizagem e na importância em ter abordagens coerentes sobre o
rural que valorizam não só os aspectos produtivos, mas elementos sociais, culturais, políticos
e físico-naturais na próxima secção vamos discutir como o espaço rural tem sido tratado na
Geografia Escolar.
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3. O ESPAÇO RURAL NA GEOGRAFIA ESCOLAR
O rural possui uma representatividade na economia do país por concentrar duas
de suas principais atividades econômicas, a agricultura e a pecuária, também expressa uma
representatividade social já que apresenta um histórico de resistência às exigências impostas
pelo modo de produção capitalista, além de traduzir uma cultura, um modo de vida. Assim,
por se configurar como uma importante esfera da sociedade o espaço rural é um dos campos
de estudo da Geografia.
O rural está presente nas discussões da Geografia Acadêmica e é também uma das
temáticas que perpassam a Geografia Escolar. Portanto, as análises e discussões que o permeia
são feita por meio de uma perspectiva espacial, ou seja, a partir das relações que se
estabelecem entre os seres humanos e entre estes e o ambiente. Para compreender os
fenômenos e os processos que se originam neste espaço as análises geográficas devem
considerar as relações de poder, as perspectivas econômicas, as questões sociais, as questões
ambientais e a cultura. A clareza acerca destes elementos favorecerá a compreensão da
realidade a qual se busca entender de forma coerente como já mencionamos anteriormente, e
assim, favorecerá o encontro de meios para que ela possa ser alterada. A Geografia como uma
disciplina da Educação Básica se configura neste contexto como uma importante ferramenta
para auxiliar a mudança social.
A Geografia é uma das disciplinas que compõe a estrutura curricular da Educação
Básica, sendo, portanto, obrigatória para todos os estudantes em processo de formação. No
entanto, é importante esclarecer que ter a Geografia como disciplina escolar não é uma
garantia de que as discussões realizadas em aula irão contribuir para que os alunos tenham
uma postura crítica diante da sociedade, pois existem importantes ações que devem ser
realizadas para que isso seja possível, ações que resultem em uma aprendizagem significativa.
A Geografia Escolar contribui para construir nos estudantes uma percepção espacial do
mundo em que vivem na medida em que os auxiliem a entender os processos que influenciam
os fenômenos da realidade.
Cavalcanti (2013) ao tratar da relação dialética que há entre os seres humanos e os
lugares, coloca que assim com as práticas sociais vão transformando o espaço, o espaço
influência na formação dos seres humanos. Portanto, é inerente aos homens a construção de
uma ‘consciência Geográfica’, permitindo aos sujeitos se perceberem como agentes atuantes
no espaço. Essa consciência espacial é adquirida durante sua formação humana e parte dela
vem da formação escolar. Como disciplina da Educação Básica, a Geografia contribui para
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essa formação. Sobre as finalidades do Ensino de Geografia Cavalcanti (2013, p.25) afirma
que:

Para cumprir os objetivos do ensino de Geografia, sintetizados na ideia de
desenvolvimento do raciocínio geográfico é preciso que se selecionem e se
organizem conteúdos que sejam significativos e socialmente relevantes. A leitura do
mundo do ponto de vista de sua espacialidade demanda apropriação, pelos alunos, de
um conjunto de instrumentos conceituais de interpretação e de questionamento da
realidade socioespacial.

As finalidades do ensino de Geografia serão atingidas se o processo de ensino e
aprendizagem tiver qualidade na formação de sujeitos críticos. As discussões que ocorrem nas
aulas devem ser tratadas de forma significativa, os conteúdos selecionados e abordados nas
aulas devem contribuir para a formação de conceitos e possibilitar aos alunos uma leitura
adequada da realidade a qual estão inseridos. Esses elementos fazem da Geografia uma
ferramenta de mudança social, na medida em que auxiliam a luta por um mundo mais justo.
Considerando a relevância da Geografia Escolar nas discussões referentes aos aspectos
espaciais do mundo e sua contribuição na leitura dos fenômenos da realidade destaca-se
aqueles concernentes ao espaço rural.
Nas aulas de Geografia o rural deve ser tratado considerando sua importância
enquanto parte fundamental da sociedade. Também considerando os objetivos do ensino de
Geografia, o rural deve ser debatido de forma que os alunos construam uma percepção
espacial sobre os fenômenos que ocorrem neste espaço e compreendam as contradições, as
lutas existentes e a importância econômica, social, política e ambiental que ele possui. Assim
nesta secção iremos discutir como as temáticas referentes ao espaço rural vêm sendo tratadas
na Geografia Escolar.
Será que estes documentos ao tratarem o rural evidenciam não só os aspectos
econômicos, mas trazem para as análises uma vertente mais crítica?

Para isso, se fará

necessário verificar como estes conteúdos são apresentados nos materiais didáticos
pedagógicos, nos PCNs, e as DCNs das escolas do município de Senador Canedo. Pensando
na importância de analisar os fenômenos geográficos numa perspectiva multiescalar, e diante
de uma realidade em que os materiais mais acessíveis valorizam os fenômenos em uma escala
nacional, nesta secção também apresentaremos o rural goiano como opção para trabalhar a
temática em outras escalas.
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3.1 Os conteúdos referentes ao espaço rural no Ensino de Geografia

Comumente, nas escolas a Geografia se configura como uma das disciplinas
pouco atraentes para os alunos. Como é apresentado por Tomita (2009, p. 51):

Inicialmente, o conhecimento geográfico era eminentemente prático, empírico
baseado na observação, registro, descrição e limitava-se a catalogar nomes de
lugares, servindo para as rotas de viagens ou aos exércitos que estabeleciam
estratégias com mais segurança. Por essa razão, historicamente, a Geografia escolar
constituía-se em estudo memorístico mantido pela estrutura curricular com forte
apego ao estudo baseado nas descrições e enumerações de dados que perdurou por
muito temo e ainda está presente em muitas escolas. Nesse contexto, o ensino de
Geografia em muitas escolas, na prática ainda apóia na descrição e na memorização
dos fatos e elementos de forma fragmentada, tendo o livro didático como principal
recurso norteador, obedecendo a sequência, sem fugir da sua linearidade e,
desvinculada do cotidiano e da realidade do aluno, com pouca margem para a
reflexão. Dessa forma, para muitas pessoas, a Geografia que a princípio deveria
parecer interessante aos alunos, é considerada uma disciplina sem sentido e sem
nenhum significado para a vida.

Uma das razões que se atribuí ao pouco interesse dos alunos por essa disciplina
está relacionada à forma maçante em que é trabalhada nas aulas. Muitas vezes o professor
trabalha apenas os conteúdos dos livros didáticos de forma descontextualizada e sem
criticidade, levando os estudantes a considerarem o conhecimento geográfico sem função e
sem aplicabilidade. Um equívoco, uma vez que a Geografia é um importante meio pelo qual
os alunos podem construir sua cidadania. Kaercher (2014, p. 22) afirma que: “[...] a
Geografia, ainda que, como uma disciplina escolar possa, muitas vezes, parecer insípida, e até
desagradável para os alunos, é uma prática social inerente – e permanente – a todo e qualquer
agrupamento humano”. A Geografia se torna uma prática social na medida em que os
professores, por meio das discussões das aulas, auxilia os estudantes a construir um olhar
crítico sobre os fenômenos da realidade e que possam buscar meio de alterá-la. Assim,
considerando estes elementos, a fim de verificar como os professores mobilizam os saberes
nas aulas de Geografia, especificamente os conteúdos sobre o espaço rural, analisamos as
entrevistas realizadas para este estudo.
O quadro 05 apresenta algumas informações referentes aos aspectos pessoais e de
formação dos professores entrevistados. Para melhor identificação dos sujeitos e para
preservar suas identidades, como foi descrito no termo de autorização de divulgação de
conteúdos da pesquisa, vamos nomeá-los de professor 01, professor 02, professor 03, e assim
sucessivamente.

60

QUADRO 05 – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E DE FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES DAS ESCOLAS DE SENADOR CANEDO
ENTREVISTADOS PARA A PESQUISA

Nome

Gênero

Origem

Idade

Graduação

Professor 01

M

35

Geografia

Professor 02

M

51

Geografia

1990

UFG

Professor 03

F

Goiânia
Bela Vista de
Goiás
São João da
Aliança

Ano de
conclusão
2006

49

Geografia

1998

PUC

Professor 04

M

Goiânia

32

Geografia

2010

UFG

Professor 05

M

Goiânia

27

Geografia

2010

UFG

Professor 06
F
Goiânia
56
Geografia
2004
Fonte: Entrevistas semiestruturadas realizadas por Janainni Gomes de Andrade, 2016.

PUC

Instituição
Universo

Na análise do quadro 05 verifica-se que, dos professores entrevistados quatro são
do sexo masculino (professores 01, 02, 04 e 05) e duas são do sexo feminino (professoras 03 e
06). Quatro professores possuem naturalidade goianienses (01, 04, 05, 06) e dois professores
(02 e 03) são de Bela Vista de Goiás/GO e São João da Aliança/GO respectivamente. A média
de idade é 41 anos, com faixa etária que está entre 27 e 56 anos. Todos os professores
possuem em formação em Geografia, o professor 01 formou-se no ano de 2006, o professor
02 concluiu em 1990, o professor 03 em 1989, os professores 04 e 05 em 2010 e o professor
06 em 2004. Em relação à formação três professores são graduados pela UFG, dois
professores pela PUC/GO e um professor pela UNIVERSO. Todos os professores são do
estado de Goiás e predominam professores naturais de Goiânia. Portanto, eles vivenciam e
têm referencias identitárias com o estado de Goiás. O que pode auxiliar o trabalho que eles
desenvolvem sobre as questões rurais tendo a realidade dos próprios alunos como referência.
No quadro a seguir (quadro 06) apresentaremos as informações sobre a atuação profissional e
formação continuada dos professores entrevistados.
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QUADRO 06 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFESSORES

DAS

ESCOLAS

DE

SENADOR

CANEDO

ENTREVISTADOS PARA A PESQUISA

Nome

PósGraduação

Instituição
de Ensino

Ano de
Conclusão

Professor
01
Professor
02

_

_

_

Especialista

UFG

2000

Professor
03

Especialista

UNIVERSO 2010

Professor
04
Professor
05

Especialista

FABEC

Nível de ensino Carga
que atua
horária
semanal
(h/aulas)
Ensino
21
Fundamental
Ensino
30
Fundamental e
Médio
Ensino
30
Fundamental

Regime de
trabalho

Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental

60

Concursado

Especialista

Professor
06

Especialista

Faculdade
Cursando
Campos
Elíseos
UNIVERSO 2015

21

Concursado

Métodos e
2
Ensino
Técnicas de
Fundamental
Ensino
Fonte: Entrevistas semiestruturadas realizadas por Janainni Gomes de Andrade, 2016.

40

Concursado

2016

Linha de
pesquisa
na PósGraduação
_

Turnos
de
Trabalho

Ed.
Ambiental

2

1

Ed.
2
Ambiental e
Métodos e
Técnicas de
Ensino
Piscicopeda 3
gógia
Ed.
1
Ambiental

Concursado
Concursado

Concursado

Conforme é apresentado no quadro 06, dos seis professores entrevistados, cinco
possuem pós-graduação. As linhas das pesquisas desenvolvidas estão inseridas na área da
educação, são elas: Educação Ambiental (professores 02 03, e 05), Métodos e Técnicas de
Ensino (professores 03 e 06) e Piscicopedagógia (professor 04). Os professores realizaram a
pós-graduação entre os anos de 2000 a 2016. As instituições onde realizaram o curso foram
UFG (professor 02), Universo (professores 03 e 06), Faculdade Brasileira de Educação e
Cultura - FABEC (professor 04) e Faculdade Campos Elíseos (professor 05). Sobre os níveis
de ensino que lecionam, cinco dos professores entrevistados atuam apenas na segunda fase do
Ensino Fundamental e um professor atua no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Sobre os
turnos trabalhados dois professores trabalham um turno, três professores trabalham dois
turnos e um professore trabalha os três turnos. A carga horária cumprida pelos professores
varia entre 21h/aulas e 60h/aulas. Todos os professores são concursados.

Referente à

formação continuada os professores cinco professores possuem pós-graduação somente um
professor não possui.
O contato que tivemos com os sujeitos da pesquisa, durante a realização das
entrevistas, nos permitiu uma compreensão mais ampla de como se estrutura o ensino de
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Geografia nas escolas de Senador Canedo/GO e como é abordado o espaço rural nas aulas de
Geografia. Durante a realização das entrevistas foi possível verificar que os professores têm
como principal referencial teórico para realizarem o planejamento das aulas o livro didático,
pois em determinados momentos das entrevistas eles recorriam ao livro didático para se
recordarem de alguns aspectos do conteúdo. Todavia, um dos professores ao ser questionado
sobre qual alternativa utilizaria caso o conteúdo não aparecesse nos materiais didáticos
respondeu:

Professor 02: Normalmente, a unidade no planejamento exclui alguns
itens que não aparecem no livro. Segue mais o livro que a grade
curricular.

É inegável que na atual realidade da educação brasileira os recursos são limitados,
e o livro didático muitas vezes é o material acessível na escola. Porém, isso não restringe o
professor a tratar somente os conteúdos que o livro trata. Deve partir do professor, como
mediador no processo de ensino e aprendizagem, o compromisso em conduzir da melhor
forma possível as aulas, dar sentido aos debates, a fim de que os alunos compreendam a
importância dos conhecimentos geográficos como elemento da prática social. Castellar (2005)
apresenta uma discussão que trata da importância de enfatizar o quanto a Geografia tem um
papel relevante na escola, uma postura que supere a definição da Geografia Escolar como uma
matéria que se preste a memorização e a classificação.
Nessa mesma perspectiva Lacoste (1997) traz uma reflexão ao tratar da Geografia
dos professores. De acordo com o autor:

A outra Geografia, a dos professores, que apareceu há menos de um século, se
tornou um discurso ideológico no qual uma das funções inconscientes, é a de
mascarar a importância estratégica dos raciocínios centrados no espaço. Não
somente essa Geografia dos professores é extirpada de práticas políticas e militares
como de decisões econômicas (pois os professores nisso não tem participação), mas
ela dissimula, aos olhos da maioria, a eficácia dos instrumentos de poder que são as
análises espaciais. Por causa disso a minoria no poder tem consciência de sua
importância, é a única a utilizá-las em função dos seus próprios interesses e este
monopólio do saber é bem mais eficaz porque a maioria não dá nenhuma atenção a
uma disciplina que lhe parece tão perfeitamente ‘inútil. (LACOSTE, 1997, p.14):

O autor crítica a forma como se efetiva o ensino de Geografia na escola, o qual ele
denomina de Geografia dos professores, e destaca que, se o ensino de Geografia focar a
memorização de nomenclaturas e informações de maneira descontextualizada, sem
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estabelecer relações entre “o relevo – o clima – a vegetação – a população”, não favorece aos
estudantes perceberem a aplicabilidade do conhecimento geográfico. Sobre isso, Castellar,
(2005, p. 209) contribui ao dizer que:
Essa idéia confirma que, para muitos – leigos ou não – a Geografia é uma área do
conhecimento escolar que tem como objetivo apenas fornecer informações e que não
há necessidade de desenvolver um raciocínio estratégico para aprendê-la. Contudo
pensar a Geografia como uma disciplina que ensina a memorizar informações soltas
é uma idéia equivocada. Por isso construir a idéia de espaço na sua dimensão
cultural, econômica, ambiental e social é um grande desafio da Geografia, e da
Geografia escolar. Mais, ainda, pensar que os fenômenos geográficos podem ser
analisados articuladamente e em diferentes escalas, o que significa analisá-los
conceitualmente, em função de diversas práticas e das representações sociais

Pensar a Geografia Escolar nesta perspectiva é refletir sobre como se configura o
ensino de Geografia nas escolas, como a própria autora coloca como se efetiva o ‘saber-fazer
geográfico’. Kaercher (2004) contribui com esse debate ao falar da importância da Geografia
e de seu ensino na escola. Conforme o autor:

[...] nossa existência e nossa identidade se dá no espaço. Pensar no ser humano
consiste pensar nos espaços que habitamos e transformamos, permanentemente, para
que nossa existência possa acontecer continuar. Existir implica, necessariamente,
fazer Geografia, transformar a natureza em espaços cotidianos: prédios, estradas,
plantações, fábricas, etc. Para que possamos existir precisamos fazer Geografia,
transformar a natureza. Transformando-a, fazemo-nos ‘civilização’. (KAERCHER,
2004, p.21)

O conhecimento Geográfico é inerente a produção de nossa existência, aprender
Geografia é buscar o conhecimento das práticas cotidianas do próprio sujeito e da sociedade.
Esse conhecimento, consequentemente favorece a compreensão da realidade, entender como
os fenômenos que se manifestam no espaço, permite a busca por mudanças e possibilita a
transformação de alunos passivos e conformados com o que lhes é imposto em cidadãos
atuantes que não se conforma com as segregações dessa realidade. A formação cidadã se
concretiza por meio do ensino que potencializa as habilidades e conhecimentos que ampliam a
possibilidade de conhecimento do mundo. (CAVALCANTI, 2012). A formação cidadã deve
se efetivar de modo que ultrapasse os aspectos normativos, aqueles referentes aos direitos
civis, como é apresentado por Morais (2011). Segundo a autora a cidadania deve garantir,
além destes direitos, a ascensão econômica, social, dentre outros. Para que a Geografia
Escolar tenha essa contribuição é fundamental que nas aulas os conteúdos sejam tratados com
profundidade, coerência e críticidade, contextualizados com o cotidiano dos alunos e que
propicie a construção de conceitos geográficos.
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As discussões dos conteúdos nas aulas são os principais meios pelos quais o
ensino de Geografia contribui para a formação de cidadãos autônomos. Os conteúdos devem
ser contextualizados enfatizando as relações entre os elementos sociais, econômicos, culturais
e físico-naturais. Segundo Callai (2010, p.16):
Não é, portanto, simplesmente passar conteúdos disponibilizados em forma de
informações como tem sido ainda a tendência de entendimento da Geografia. Pode
ser muito mais que isso, na medida em que se considera que formar o pensamento
espacial pode ser um argumento para estudar os conteúdos. Estes, por seu lado,
podem ser os argumentos para desenvolver o pensamento espacial. Diante disso
constata-se que a forma e o conteúdo da Geografia escolar são aspectos
significativos para refletir sobre o ensino e a aprendizagem escolarizada de uma
disciplina que faz parte do conteúdo curricular.

Os conteúdos, como são apresentados pela autora, contribuem para que os alunos
construam o pensamento espacial a partir da realidade na qual estão inseridos. É nesse sentido
que nós nos apoiamos em Castellar (2010), ao destacar que os aspectos culturais, sociais,
atitudinais e éticos devem ser incorporados aos conteúdos, para que o processo de ensino e
aprendizagem tenha também um caráter social. O caráter social evidenciado por Castellar
parte da possibilidade de buscar meios que contribuam para melhoraria da qualidade de vida
da sociedade, e são nas aulas de Geografia que os alunos construirão esse pensamento,
formado a partir da construção dos conceitos.
A construção de conceitos parte do encontro/confronto entre os conceitos
cotidianos e os conceitos científicos, as experiências, os saberes e os significados que os
alunos possuem sobre algo. Os conceitos cotidianos, quando associados aos conhecimentos
científicos, são ampliados possibilitando atribuir novos significados a eles (CAVALCANTI,
2013). Acreditamos que os conceitos construídos de forma significativa auxiliam o aluno na
compreensão da realidade, já que são fundamentais na análise dos fenômenos. O cumprimento
e o sucesso da abordagem dos conteúdos que possibilite a formação de conceitos dependem
da maneira que o processo de ensino e aprendizagem será conduzido.
No que se refere à qualidade no processo de ensino e aprendizagem espera-se que,
como resultado das discussões das aulas, os alunos alcancem uma aprendizagem significativa.
Moreira (1997), baseado na teoria sócio-contrutivista de Vygotsky coloca que a concepção
teórico-metodológica para o ensino, parte da premissa de que:

[...] o único bom ensino é aquele que está à frente do desenvolvimento cognitivo e o
dirige. Analogamente, a única boa aprendizagem é aquela que está avançada em
relação ao desenvolvimento. A interação social que leva à aprendizagem deve
ocorrer dentro daquilo que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, i.e., a
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distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real do indivíduo, tal como
poderia ser medido por sua capacidade de resolver problemas sozinho e seu nível de
desenvolvimento potencial, tal como seria medido por sua capacidade de resolver
problemas sob orientação ou em colaboração com companheiros mais capazes. O
ensino, portanto, deve acontecer na zona de desenvolvimento proximal e, de certa
forma, determinar o limite superior desta zona. Na interação social que deve
caracterizar este ensino, o professor é o participante que já internalizou significados
socialmente compartilhados para os materiais educativos do currículo e procura fazer
com que o aprendiz também venha a compartilhá-los. (MOREIRA, 1997, p. 33).

O autor contribui ao dizer que nesta perspectiva teórica “o desenvolvimento
cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social, histórico e cultural em
que ocorre”. Ou seja, as abordagens dos conteúdos devem valorizar o cotidiano dos alunos,
entender como os fenômenos se manifestam no lugar, estabelecendo uma relação com as
outras escalas, para que a aprendizagem seja significativa. Dentre os conteúdos que perpassam
as aulas de Geografia, neste estudo, destacamos aqueles concernentes ao rural.
O espaço rural se configura como uma temática relevante na Geografia Escolar.
Por ser indicado como conteúdo para se trabalhar no ensino e por se tratar de um importante
campo de estudo da Geografia, uma vez que é locus de disputas territoriais, produção de
cultura, de questões sociais, econômicas, políticas e físico-naturais deve ser tratado de forma
evidenciando a realidade dos fenômenos que nele se manifestam. Para que as discussões sobre
o rural no ensino de Geografia sejam significativas é essencial, dentre outros aspectos,
mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos sobre este espaço. O que se torna um desafio
em escolas situadas em áreas urbanas.
No estado de Goiás, embora alguns aspectos culturais como, por exemplo, o
‘sertanejo’ se destaque, muitas vezes, esses elementos não conseguem dar conta do que o
espaço rural representa, pois a forma como o rural é apresentado nas músicas, no modo de
vestir e de falar dos que difundem essas manifestações, estão voltados para a comercialização
de uma cultura sertaneja e essa perspectiva nega todas as formas de luta, de resistência e de
reprodução dos sujeitos desse espaço. Nas escolas localizadas em áreas urbanas tem-se ainda
o desafio de tratar as temáticas referentes ao rural durante as aulas de Geografia,
principalmente em buscar elementos do cotidiano nessas abordagens, uma vez que parecem
estar distante da realidade imediata dos estudantes, já que os aspectos do urbano se sobrepõem
aos do rural, por possuir elementos que o evidencie, por exemplo, as atividades econômicas, o
modo de vida ou as formas da paisagem. No entanto, é fundamental destacar a importância do
rural em nossa sociedade.

66

Ao considerar a formação histórica do Brasil percebe-se que as bases da
economia do país e do estado de Goiás, estão fortemente associadas ao rural, não só a estes
dois aspectos, mas a cultura e os fenômenos que ocorrem neste espaço têm reflexo na
sociedade e por isso estão presentes no cotidiano dos alunos. Por exemplo, para tratar de
urbanização nas aulas de Geografia é necessário destacar temas como êxodo rural e
modernização da agricultura, assim, como em tantos outros assuntos que se mostram próprios
do urbano. Deste modo, o rural se destaca como uma temática fundamental no ensino de
Geografia. Durante as entrevistas os professores foram questionados sobre a relevância desse
tema para a Geografia Escolar e foram unânimes em responder que a temática é relevante.
Também questionamos aos entrevistados quais os elementos fazem da temática do espaço
rural importante. (Figura 03).

FIGURA 03 - OS ASPECTOS IMPORTANTES DA TEMÁTICA DO ESPAÇO
RURAL DESTACADOS PELOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SENADOR CANEDO, 2016

Para entender o
contexto histórico do
país

17%

50%
33%

Por ser uma atividade
econômica relevante
Por ser um importante
fornecedor de produtos
alimentícios

Fonte: Entrevistas semiestruturadas realizada por Janainni Gomes de Andrade, 2016.

Como pode ser verificado na figura, os professores evidenciaram os aspectos
pelos quais eles consideram o rural uma temática importante. A maior parte dos professores
responderam que estudar o rural é fundamental para entender o contexto histórico do país, em
segundo lugar disseram que a temática é relevante por concentrar uma das principais
atividades econômicas do Brasil, a agropecuária. E por último por ser um importante
fornecedor de produtos alimentícios, como se observa na narrativa de alguns deles:
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Professor 01: Sim. Pra, se você conhecer os problemas do urbano é
importante conhecer o Brasil Rural. Para falar de reforma agrária é
importante trazer o histórico da agricultura no Brasil.
Professor 04: Muito importante. Uma das bases da economia do
Brasil hoje é a agropecuária. Boa parte da economia vem dela.
A resposta dada pelos professores está muito ligada a uma concepção de rural
voltada os aspectos econômicos, o entendimento do rural como lugar do atraso, que pertence
ao passado e apenas fornecedor de alimento se dá devido ao processo de modernização que
necessitava valorizar a cidade como “lugar do novo” (RODRIGUES e FERREIRA, 2009).
Ao serem questionados sobre como o rural aparece nos conteúdos de Geografia
os professores responderam que como conteúdo específico aparece poucas vezes, de forma
pontual, por exemplo, ao tratar os conteúdos sobre as regiões brasileiras.

Professor 04: Pouco. Ela não privilegia essa temática, em poucas
ocasiões nos materiais
Professor 06: Sim. Mas é mais no sétimo ano. Eu abordo os conteúdos
das regiões brasileiras.

Essas questões podem estar relacionadas à hegemonia do modo de vida urbano da
sociedade, essa hegemonia não ocorre pela superioridade do urbano em relação ao rural, mas
por representar a grande maioria da população que vive nas cidades conforme afirma Silva
(2010, p. 79): “É inegável que é o urbano que comanda a dinâmica econômica do Brasil, que
lhe atribui formas, funções e estruturas que garantam as melhores possibilidades de
reprodução capitalista no contexto socioespacial do Brasil”. Assim os fenômenos que ocorrem
no urbano influenciam a maior parte da população é comum que seja mais presentes nas
discussões nas aulas.
Quando questionados se havia alguma dificuldade em tratar os conteúdos do rural,
todos os professores responderam que não havia. Embora os professores, ao responderem a
questão afirmassem não possuir dificuldades ao tratar os conteúdos referentes ao rural e
argumentarem que tem afinidade em tratar essa temática, foi possível identificar durante a
realização das entrevistas que os docentes se limitam a tratar esse tema a partir do que é
apresentado no livro didático. Eles demonstraram dificuldades em apontar outros referenciais
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teóricos que possibilitariam ampliar as discussões. Como foi possível observar nas narrativas
dos professores:

Professor 02: Trabalho basicamente o que está no livro
Professor 03: Revistas informativas: Veja, Isto é, Geográfica, jornais
locais e do estado.
Professor 04: Livros de 4º e 5º ano de Tadeu e Ivanilton

Mesmo os professores enfatizando a importância do rural durante as entrevistas,
acreditamos que sua abordagem na Educação Básica poderia ser ampliada. Pois, como foi
possível verificar em suas narrativas, as discussões sobre o espaço rural nas aulas de
Geografia da Educação Básica se restringem, na maioria das vezes, ao que é apresentado no
livro didático. Embora o livro didático seja um material importante, tê-lo como o único
referencial teórico não possibilita uma discussão aprofundada da temática sendo necessário
ampliá-los. Assim, é importante reforçar que são muito essenciais para a Geografia Escolar as
discussões sobre o ensino do Espaço rural como temática da Educação Básica nas pesquisas
desenvolvidas na academia, pois as reflexões resultantes das pesquisas contribuem para
melhoria do ensino ao buscar meios de potencializar o processo de ensino e aprendizagem.
Pensando nestes elementos, realizou-se um levantamento de teses e dissertações a
fim de verificar o quadro de trabalhos que versam sobre a temática do rural. O levantamento
foi realizado por meio do banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Esse banco de dados possui teses e dissertações de
todo país. Para o levantamento selecionamos os trabalhos cuja temática tenha relação como
espaço rural e ensino de Geografia nos últimos cinco anos (Anexo 01).
Com o levantamento foi possível verificar que poucos trabalhos versam
especificamente sobre o ensino da temática do rural na Educação básica. No entanto, todas as
pesquisas buscam valorizar as abordagens do rural a partir de uma perspectiva crítica que
reconhece a importância de elementos como: a luta pela terra, a valorização da cultura e dos
sujeitos do campo, as lutas e os movimentos sociais pela permanência na terra.
A luta pela terra é tratada na perspectiva da luta dos sujeitos que ainda não têm
acesso a terra e que reivindicam a reforma agrária. A valorização da cultura e dos sujeitos do
campo é discutida considerando a importância dos povos do espaço rural, pois eles possuem
uma história, um modo de viver que devem ser destacados ponderando que os fenômenos que
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ocorrem nesse espaço afetam esses sujeitos. As lutas e os movimentos sociais são abordados
do ponto de vista dos meios pelos quais os sujeitos do espaço rural buscam lutar por suas
demandas, tais como soberania alimentar, trabalho e melhores condições de trabalho, luta pela
terra, dentre outros. As temáticas das teses e dissertações analisadas perpassam principalmente
questões sobre a relação campo – cidade, a identidade dos alunos do campo e a educação no
campo.
Os trabalhos que abordam questões referentes à relação campo-cidade apresentam
uma discussão que perpassa o conceito de campo e de cidade antes considerados dicotômicos,
tendo o campo como lugar do atraso e a cidade como o lugar da civilidade e que atualmente se
mostram como continuo um do outro. A visão do rural como um lugar oposto as
características civilizatórias da cidade por não apresentar elementos resultantes do processo de
industrialização e do urbano foi superada. Sobre esse debate Batista (2014, p. 279) expressa
que:
Campo e cidade são analisados enquanto espaços complementares, nos quais o
primeiro caracteriza-se pela extensão e pela dispersão enquanto o segundo pela
concentração e pela proximidade. A lógica complementar que os une explica-se pelo
movimento da negação e da afirmação, segundo o qual um espaço é negado pelo que
não possui que faz o outro ser afirmado por tê-lo. São espaços distintos, mas não
opostos, que se complementam em razão das diferenças que possuem.

Portanto, embora o rural e o urbano possuam características que os diferenciem,
não significa que um é menos importante que o outro, os elementos que os caracterizam os
diferenciam e também os complementam, fazendo com que um seja o continuo do outro.
Os debates sobre o ensino nestas pesquisas partem da concepção que os alunos
residentes do espaço rural possuem acerca dos conceitos de cidade e de campo e como
constroem sua identidade nestes espaços. A identidade está relacionada à forma única como
um individuo se reproduz em sociedade, são os elementos predicativos que possibilitam uma
pessoa ser identificada pelas demais. Essa identidade é construída a partir das influencias do
conhecimento científico, da política, da religião e da cultura e pode ser reconstruída ao longo
da vida, (MIRANDA, 2015). Assim, é importante que essas identidades sejam valorizadas,
pois embora atualmente, em um mundo globalizado, cria-se a ideia de homogeneidade há
peculiaridades e é essencial que essas diferenças sejam evidenciadas.
Em uma realidade onde os espaços se confundem e os elementos do rural e do
urbano-industrial não são próprios só do campo ou das cidades é importante preservar as
identidades dos sujeitos destes espaços, para isso, o Ensino de Geografia fornece boas
contribuições. O estudo do lugar, na busca por considerar os elementos que estão próximos a
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vivência dos estudantes valoriza a identidade, já que ela é fundamental na construção do
conhecimento pessoal e do mundo. Callai, (2005, p. 242) coloca que:
Pensar o próprio espaço encaminha a exercitar a análise e a crítica constante sobre as
formas de vida e as condições que existem. E possibilita ao sujeito efetivamente se
situar no mundo [...] Reconhecer, enfim, a sua identidade e o seu pertencimento é
fundamental para qualquer um entender-se como sujeito que pode ter, em suas mãos,
a definição dos caminhos da sua vida, percebendo os limites que lhe são postos pelo
mundo e as possibilidades de produzir as condições para sua vida. Nesse sentido,
estudar o lugar, como contrapartida ao movimento de homogeneização produzido
pela mídia e pela ação concreta das grandes empresas, pode ser interessante por dois
motivos. Primeiro, pelo fato de que, mesmo em um mundo globalizado, as idéias
universais só se concretizam nos lugares, e não no global, no geral. Depois, porque
assim se pode perceber que nossa ação pode ser efetiva e eficaz, dependendo do jogo
de forças em que se insere, e que os homens podem não ser apenas cobaias ou partes
de uma estrutura na qual não têm o direito de pensar e de tomar atitudes que lhes
pareçam adequadas. Ao se reconhecer o lugar como parte de nossa vida, como um
dado que nos permite criar uma identidade e termos a idéia de pertencimento, será
possível agir para o grupo, e não apenas para servir a interesses externos.

Assim, o estudo do lugar contribui para construção da identidade e possibilita os
sujeitos se reproduzirem enquanto cidadãos, tendo o suporte necessário para tomar as próprias
decisões. Valorizar as identidades seja do espaço urbano ou rural reforça a importância destes
espaços enquanto lugar de vivência dos sujeitos e preserva as diferenças que são essenciais
para a ordem da vida. Além destes aspectos, as pesquisas analisadas tratam também da
educação do campo. O principal debate que perpassa esses trabalhos parte do princípio de que
a educação do campo deve valorizar a cultura e os sujeitos do campo.
Os trabalhos que tratam da educação do campo discutem questões como a
organização das escolas do campo para atender os alunos que moram em áreas rurais do ponto
de vista da influencia que as escolas podem exercer na decisão de permanência dos jovens no
campo. Também tratam do papel da escola do campo na valorização da cultura que contribui
para a permanência dos jovens no espaço rural e na valorização do território camponês. Além
destes elementos os estudos enfatizam a educação do campo como fator de resistência dos
camponeses e destaca a relevância em se defender na escola os ideais de luta dos sujeitos do
campo defendendo componentes pedagógicos voltados para o espaço rural, ou seja, um
currículo para as escolas do campo.
Embora nos trabalhados analisados o foco sejam a educação do campo e a relaçãocampo cidade, as concepções e as abordagens sobre os aspectos do rural são equivalentes as
defendidas no presente estudo. O levantamento demonstrou que as temáticas são muito
relevantes para o ensino do espaço rural, no entanto, defendemos que as discussões dos
conteúdos referentes a essa temática na educação básica sejam ampliadas.
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As discussões sobre o rural são fundamentais nas aulas de Geografia e os
elementos que contribuem para sua compreensão possibilitam um entendimento coerente
sobre ele para além dos aspectos produtivos. A fim de que isso efetive é importante que, além
do encaminhamento das aulas os materiais didáticos, que são fundamentais no processo de
ensino e aprendizagem, forneçam elementos que contribuam para tratar o rural de forma
coerente. Pensando nestes aspectos, no próximo item será apresentado uma discussão de
como estes conteúdos aparecem nos materiais didáticos, uma vez que estes são os principais
norteadores das aulas na educação básica.

3.2 O espaço rural nos materiais didáticos de Geografia

As diretrizes curriculares e o livro didático são importantes ferramentas no
processo de ensino e aprendizagem, pois auxiliam os professores no planejamento e
elaboração de suas aulas. A fim de verificar como o espaço rural vem sendo tratado nestes
materiais foram analisadas as diretrizes curriculares de Geografia do município de Senador
Canedo. Esses materiais foram selecionados levando em conta a sua importância, uma vez que
se apresentam como os mais acessíveis e utilizados pelos professores na educação básica
(MORAIS, 2011).
O currículo escolar refere-se à seleção de saberes acumulados pela sociedade ao
longo da história que serão utilizados no processo de ensino-aprendizagem. O currículo
abrange conhecimentos, ideias, hábitos, valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos,
procedimentos, símbolos, dentre outros, que comporá as disciplinas escolares, com sugestões
de metodologias para a efetivação do ensino. O currículo se coloca como elemento importante
na medida em que elege quais os conteúdos e atividades serão mais adequados para
concretizar o processo de ensino-aprendizagem (SAVIANI, 2002). Ainda sobre o currículo na
escola Sacristan (2013, p. 16 e 17) afirma que:

[...] o currículo também tem o sentido de constituir a carreira do estudante e, de
maneira mais concreta, os conteúdos deste percurso, sobretudo sua organização,
aquilo que o aluno deverá aprender e superar e em que ordem deverá fazê-lo. [...] o
currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por
sua vez, regularão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade.

O autor destaca a relevância do currículo enquanto elemento que contribui para
seleção e organização dos conteúdos a serem trabalhados na escola. Devido a sua importância
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na educação acredita-se que o currículo deve ser elaborado pensando na finalidade do ensino,
e particularmente a finalidade do ensino de Geografia.

A seleção dos conteúdos deve

possibilitar a formação de cidadãos críticos e conscientes da realidade e de seu papel enquanto
sujeito atuante e modificador desta realidade.
A construção do currículo deve contemplar as especificidades dos sujeitos e levar
em consideração a realidade de cada escola, deve ser pensado com a finalidade de alcançar
uma aprendizagem significativa. Para que isso seja cumprido é fundamental que o processo de
elaboração do currículo esteja em consonância com os professores, aqueles que conhecem e
vivenciam cotidianamente a realidade da sala de aula. A pouca participação dos professores
na elaboração das diretrizes curriculares tem sido uma das maiores dificuldades na
implementação do documento. Saviani (2002, p. 5) argumenta que:

Infelizmente, temos assistido à predominância de práticas hierarquizantes,
burocráticas, de cunho altamente autoritário, que compreendem a elaboração
curricular como algo adstrito a especialistas, em gabinete, nos níveis mais elevados
do sistema, relegando-se às demais instâncias papel meramente executivo e
colocando os professores no final da linha, desprovidos do domínio dos fundamentos
das decisões tomadas em outros patamares e sem o controle dos aspectos relativos à
avaliação, ultimamente marcada por averiguações externas.

Na medida em que a possibilidade de potencializar a construção do currículo, com
discussões que vá de encontro aos objetivos do ensino de Geografia e com uma participação
mais ativa dos professores da educação básica, é uma busca constante dos que querem a
qualidade do ensino escolar, cabe aos professores terem autonomia e se posicionarem diante
do que é imposto e verificar em que mediada às diretrizes curriculares das escolas podem
contribuir como o processo de ensino e aprendizagem. Assim com o intuído de verificar
como os conteúdos referentes ao rural se apresentam nestes documentos analisamos o
currículo das escolas Municipais de Senador Canedo.
No currículo do município de Senador Canedo os conteúdos se organizam por
bimestre, inicialmente são especificadas as expectativas de aprendizagem, em seguida os
eixos temáticos e os conteúdos que se inserem nestes eixos. No documento a temática do rural
está presente mais especificamente no sétimo ano. O eixo que trata dessa temática se intitula
Físico territorial, social, cartográfico, os conteúdos abarcam questões como: atividade
produtiva no espaço rural e modernização do campo. O rural também aparece nos momentos
em que se trata das regiões brasileiras e nas discussões que perpassam as relações campo –
cidade.
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Nas DCNs de Senador Canedo o rural é conteúdo específico no 7º ano e aparece
em algumas abordagens em outras séries, porém com menor incidência. Tomando como
referência os conceitos e eixos temáticos que são mobilizados ao trabalhar o espaço rural o
currículo possibilita abordar questões como a estrutura fundiária, os conflitos pela posse de
terras, as atividades econômicas e o êxodo rural. As sugestões dos conteúdos apresentadas no
documento são poucas e podem não dar conta de uma discussão aprofundada sobre o espaço
rural, pios há falta de conteúdos, já discutidos anteriormente, que são fundamentais para os
debates sobre essa temática, tais como reforma agrária, impactos ambientais no campo, luta
pela terra, dentre outros. Sabemos que o currículo é importante material para a seleção de
conteúdos, no entanto, cabe ao professor direcionar e fazer as escolas que contribuam para
melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Além do currículo adotado nas escolas de
Senador Canedo analisamos o livro didático adotado pelos professores.
Para direcionar a seleção dos conteúdos ou mesmo como material teórico é
importante destacar que o livro didático é um dos materiais mais utilizados no
encaminhamento das aulas. Conforme é apresentado por Morais (2011), o livro didático é
responsável por movimentar mais de 60% do mercado editorial no Brasil. O aumento
significativo dos alunos e as políticas públicas voltadas à aquisição de livros didáticos pelo
governo federal isso fez com que houvesse uma grande quantidade de editoras interessadas
em vender livros e uma grande disponibilidade de livros no mercado. Diante desse quadro são
exigidos recursos que avaliem a qualidade dos livros. Essa avaliação é feita pelo Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD, programa do Ministério da Educação responsável pela
aquisição e distribuição dos livros didáticos para as escolas públicas do ensino básico.
Segundo Callai (2013, p. 128) “O livro didático é sem dúvida, uma
possibilidade para democratizar o acesso ao conhecimento, e como tal uma poderosa
ferramenta para construção da cidadania”. No entanto, alguns conteúdos dos livros didáticos
que consideramos relevantes são apresentados apenas de forma superficial carecendo de uma
abordagem mais aprofundada. Nos apoiamos em Cavalcanti (2003 p. 73) para narrativas da
incumbência que o professor de Geografia tem em selecionar os aportes necessários para
encaminhar uma aula que seja significativa.

A tarefa de selecionar e organizar conteúdos de ensino é, em última instância, do
professor, que deve fazê-la com base em sua compreensão do papel da Geografia no
ensino, na condição concreta de onde ele se realiza. Na prática diária, observa-se que
o professor tem selecionado e organizado os conteúdos de ensino com base em
propostas curriculares institucionais, em programas elaborados na própria escola ou
nos livros didáticos. A maioria deles, ao planejar e executar suas aulas seguem
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rigorosamente o livro didático adotado. Porém, o cumprimento dos objetivos
assumidos conscientemente pelo professor depende de uma organização e seleção
criteriosa dos conteúdos.

O livro é um importante recurso no processo de ensino e aprendizagem é
necessário adotar uma postura critica ao utilizá-lo, considerando que o livro sozinho não
consegue dar conta de todo aprofundamento teórico dos assuntos das aulas.
Nas entrevistas realizadas com os professores verificou-se que esse material é
fundamental para definir a sequência dos conteúdos que serão trabalhados, além de ser uma
referencia teórica para professores e alunos. O livro adotado pelas escolas no município é da
coleção Para Viver Juntos 7.

Com o intuito de identificar como o livro apresenta os

conteúdos referentes ao espaço rural o material foi analisado.8
Nas abordagens acerca do espaço rural no livro, está mais evidente o viés
econômico. Reflexões relativas aos aspectos sociais e culturais são pouco mobilizadas.
Observando o material, a forma como os conteúdos estão expostos, cria-se a ideia que a
função do rural se restringe à produção. Essa reflexão é justificada por Camacho (2008) ao
afirmar que em virtude da modernização da agricultura ter ocorrido de forma conservadora e
excludente, os sujeitos deste processo foram desconsiderados, e o espaço rural foi reduzido à
sua produção.
Os temas identificados no livro referentes ao espaço rural foram: Evolução
agrícola no Brasil; Concentração de terras; Modernização da Agricultura; Agricultura
familiar; A expansão da fronteira agrícola; A importância do agronegócio; A pecuária no
Brasil; Pequena propriedade; O Brasil na agricultura mundial; Produção de biomassa; A
questão do trabalhador rural; Assalariados rurais temporários; Reforma agrária; Os
assentamentos e a reforma agrária.
Por meio das análises acredita-se que esses temas estão mais relacionados aos
aspectos econômicos e produtivos do espaço rural, a maior parte dos conteúdos se apresentam
a partir de um ponto de vista agrário, pois é dada maior ênfase às questões ligadas a produção,
aumento da produção, revolução verde, novas tecnologias para o aumento da produção dentre
outros. Verifica-se que não há uma abordagem crítica em relação a essas questões, ou seja,
não há apontamentos que possibilitem a discussões sobre os impactos da revolução verde no

7

SAMPAIO; Fernando do Santos. Para viver juntos. 7º ano: Ensino fundamental/ 3 ed. São Paulo: Edições
SM, 2012
8
Dos livros analisados, o único que apresenta discussões específicas voltada ao espaço rural é o livro do sétimo
ano do Ensino Fundamental. Portanto, nossa análise será sobre esse material.
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campo e na sociedade ou como se configura o apoio do governo aos pequenos produtores,
consideramos que essas questões são fundamentais para entender o rural.
Paulino (2009) evidencia que as discussões que envolvem o campo, comumente
estão relacionadas aos conflitos relativos à apropriação de terras e aos problemas com a
demanda e preço dos alimentos. Esse entendimento certamente está relacionado à
compreensão do rural tida somente a partir de uma lógica produtiva. Ao tratar das questões
referentes à reforma agrária, por exemplo, no livro a definição deste conceito não é
esclarecida, não se discute sua importância nem se explica o papel do Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra – MST ou das lideranças que estão à frente desse movimento.
Não se apresentam as conquistas, nem as bandeiras defendidas por aqueles que lutam pela
reforma agrária. Há apenas uma pequena referência sobre a luta pela terra e caso o professor
queira abordar esse conteúdo em aula, é necessário recorrer a outros referenciais, pois o que é
apresentado no material não é suficiente para proporcionar um esclarecimento sobre o
assunto. Acredita-se que o livro didático utilizado pelos professores de Geografia das escolas
de Senador Canedo, embora tenha conteúdos sobre o espaço rural, não os apresenta de uma
forma crítica.
O ensino de Geografia a partir de uma vertente crítica, como é defendido por
Kaercher (2014), tem como principal objetivo contribuir para que os estudantes tenham a
possibilidade entender o mundo como um lugar complexo, plural, contraditório e dinâmico, e
buscar alternativas, soluções para uma realidade injusta resultante de um sistema dominador.
Portanto, as abordagens sobre o rural devem ser problematizadas, os conteúdos que perpassam
essa temática devem contribuir para que os alunos compreendam as contradições nele
existentes e tenham clareza das lutas que perpassar essa instância da sociedade para que as
discussões sobre o rural nas aulas de Geografia na Educação Básica não esteja apenas no nível
da informação.
Durante as entrevistas, ao serem questionados como o currículo apresenta os
conteúdos sobre o rural os professores tiveram dificuldade de especificá-los. Para responder a
questão eles recorriam ao livro didático, ou diziam não se lembrar de como os conteúdos do
rural estão no currículo. Isso pressupõe que os professores organizam suas aulas tendo o livro
didático como referência mais que o currículo. Sobre a perspectiva do rural evidenciada nos
materiais pedagógicos três professores disseram serem os aspectos econômicos e ambientais,
dois professores disseram que é a questão fundiária e um professor disse ser o agronegócio e a
monocultura (Figura 04), como se observa em suas argumentações.
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Professor 02: Sim. Diferença de paisagens. Espaço urbano X espaço
Rural. Setores da economia, trabalhando setor primário. Também
quando falamos de primeira e segunda natureza. É relativo.

Professor 06: Sim. Fala da Agricultura, latifúndio, as monoculturas, a
modernização e suas consequências, fronteiras agrícolas para o meio
ambiente e a natureza.

FIGURA 04 – ASPECTOS DO ESPAÇO RURAIS MAIS RECORRENTES NOS
MATERIAIS DIDÁTICOS EVIDENCIADO PELOS PROFESSORES
GEOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SENADO/GO, 2016

17%
Aspectos econômicos e
ambientais
50%
33%

Questão fundiária
Agronegócio e
monocultura

Fonte: Entrevistas semiestruturadas realizada por Janainni Gomes de Andrade, 2016.

A Figura 04 demonstra que os professores destacaram os aspectos econômicos e
ambientais do rural como mais predominantes nos materiais didáticos. Evidenciando a
abordagem economicista do rural. Os professores elencaram temas como concentração de
terra, preocupação com os aspectos ambientais, minifúndios e latifúndios e exportação de
soja. Ao serem indagados sobre como o rural aparece nos materiais didáticos os professores
responderam que a temática perpassa as discussões referentes à relação urbano – rural e as
discussões sobre o Brasil Rural. (Figura 05)
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FIGURA 05 – ASPECTOS DO RURAL EVIDENCIADOS NO CURRÍCULO POR
PROFESSORES DE GEOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
SENADOR CANEDO/GO, 2016

33%
Relação Urbano - Rural
Brasil Rural
67%

Fonte: Entrevistas semiestruturadas realizada por Janainni Gomes de Andrade, 2016.

Quatro professores disseram que a temática do rural é recorrente nas discussões
sobre o Brasil Rural, dois professores disseram que o rural está mais presente nos debates que
permeiam as relações urbano – rural, como é possível constatar em suas narrativas:

Professor 01: Cada professor faz de acordo com que achar bacana.
Primeiro introdução às regiões, depois Brasil rural, Indústria, Brasil
Urbano. Busca tratar os conteúdos.

Professor 03: A abordagem é pobre e carente, principalmente
aspectos do rural goiano. Só aparece quando vai tratar os meio rural
e o meio urbano.

Professor 05: Só dentro dos conteúdos sobre Brasil Rural enfatizando
a produção, modernização, apropriação da terra e latifúndios e o
êxodo rural.
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Como podemos observar nas narrativas dos professores, durante as entrevistas eles
ressaltam que o rural é um tema que aparece pouco nos materiais e que dificilmente é tratado
de forma específica. Isso pode influenciar a forma de tratar esse assunto nas aulas se
considerarmos que o currículo é uma das principais referências na seleção de conteúdos, ou
seja, se esta temática é pouco recorrente neste material corre o risco de ser pouco recorrentes
nas aulas também.
Quando questionados se havia possibilidade em tratar os conteúdos do rural como
o currículo apresenta os professores responderam que sim. Sobre as possíveis críticas a forma
como os materiais tratam o rural dois professores responderam que não há críticas e quatro
professores se referiram ao pouco aprofundamento dado a estes conteúdos e a ausência de
assuntos que consideram importantes. Na narrativa dos professores:

Professor 01: É muito restrito, poderia fazer mais ligações entre o
rural e o urbano. Ter mais informações.

Professor 02: Eu acho que há um eufemismo quando irá se tratar o
rural, falta mostrar as dificuldades, as realidades sociais precisam ser
mais enfocadas.

Professor 03: A crítica que eu faço é em relação aos conteúdos que
são muito objetivos.

Professor 04: O currículo é estabelecido pela secretaria. Eles pedem
para trabalhar o rural goiano eu preciso buscar outras fontes. Pedi
para os alunos levarem embalagens de produtos goianos para falar
do agronegócio.

Por meio das narrativas dos professores verifica-se comumente os conteúdos a
serem trabalhados nas aulas estão descritos nos PCNs, no currículo e nos livros didáticos. No
entanto, a autonomia do professor, referida anteriormente, está relacionada à tomada de
decisão sobre quais conteúdos são relevantes para a formação de sujeitos críticos. Quais
conteúdos têm potencialidade para o alcance dos objetivos do ensino de Geografia e também
contribua para um estudo do rural em que seja possível a compreensão deste espaço a partir de
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sua realidade, valorizando os sujeitos, as lutas, e enfatizando os desdobramentos dos
fenômenos que nele ocorrem.
Os materiais pedagógicos são importantes recursos no processo de ensino e
aprendizagem. Shulman (2005) ao tratar dos conhecimentos essenciais a um professor
enfatiza que conhecer os documentos que regem o ensino é fundamental. Ele se configura
como um dos conhecimentos necessários para ser um bom professor.

No entanto, é

importante salientar que o documento não se trata de um roteiro que o professor deve apenas
seguir.

Ele, amparado em uma formação teórico-metodológica consistente, tem a

possibilidade de verificar em que medida estes materiais podem contribuir com o que se faz
necessário ensinar.
A seleção dos conteúdos deve ser realizada como o intuito de proporcionar aos
estudantes a compreensão da realidade na qual estão inseridos, para tanto é necessário que as
análises dos fenômenos dessa realidade considerem as várias escalas, comumente os matérias
didáticos disponíveis nas escolas priorizam as escalas globais e nacionais. É fundamental que
o rural seja tratado nas aulas de Geografia considerando as várias escalas de análise para um
entendimento da realidade de modo que seja possível verificar como os fenômenos se
manifestam e as relações que se efetivam entre essas escalas. Assim, no próximo item
apresentaremos as potencialidades em mobilizar o rural goiano para uma aprendizagem
significativa, a partir dos fenômenos que estão mais próximos da realidade dos alunos.
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4. O ESPAÇO RURAL NAS AULAS DE GEOGRAFIA EM SENADOR CANEDO/GO

Nas discussões sobre o ensino, principalmente as que se referem à Educação
Básica, têm sido tratados alguns elementos que são considerados fundamentais para uma
aprendizagem efetiva. O papel da escola e a forma como se conduz o processo de ensino e
aprendizagem são algumas das questões que estão sendo muito debatidas atualmente, sejam
em eventos voltados para o ensino ou nas aulas de didática nos cursos de formação. Questões
como a ressignificação da escola diante de uma realidade onde o acesso a informação é
imediata, torna-se essencial, dado que a escola assume um papel em que foco seja a
construção de conhecimento e não somente a transmissão de informações.
Essas discussões são fundamentais, pois ajudam a reconstruir a importância da
escola e fornece elementos que auxiliam os professores no exercício de pensar a intenção do
ensino. Ações como valorizar o conhecimento prévio, mobilizar o cotidiano, construir
conceitos, dentre outros, são enfatizados constantemente com o objetivo de dar significado ao
que ensina e demonstrar que as temáticas que são tratadas nas aulas estão diretamente
relacionadas à realidade da sociedade. Elas devem ser fortalecidas por meio de referencias
teóricos que ajude o professor a ter propriedade em tratar os conteúdos a partir destas ações.
Colocar essas ações em prática sem entender suas finalidades pode resultar em
ações esvaziadas, e as aulas perdem sua essência. Conduzir o processo de ensino e
aprendizagem visando à qualidade vai demandar um desdobramento a mais dos professores
no sentido de buscar elementos que contribua para que os conteúdos tratados sejam
significativos, que os alunos vejam relevância no que será ensinado e consiga construir
conceitos a fim de entender a realidade dos fenômenos, com o intuito de construir
conhecimento é importante que elementos do cotidiano sejam tratados, e que se demonstre a
relação entre os fenômenos desse cotidiano nas várias escalas de análise, para isso, será
necessário pesquisa, planejamento e tempo para preparar e executar uma boa aula.
Mediante essas questões, em uma realidade em que o muitas vezes o professor não
dispõe de recursos, nem de tempo devido às extensas jornadas de trabalho, quais os caminhos
percorrer para que o processo de ensino aprendizagem tenha qualidade? Pensando nestes
aspectos, tendo como referência os conteúdos sobre o espaço rural, nesta secção nos
propomos discutir quais são os desafios em trabalhar essa temática nas aulas de Geografia nas
escolas de Senador Canedo. Assim, vamos apresentar algumas contribuições para o ensino do
espaço rural na Educação Básica a partir da discussão de dois conteúdos que, embora seja um
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dos mais recorrentes nas aulas que versam sobre essa temática, têm o foco dos debates, na
maioria das vezes, associados aos aspectos econômicos em detrimento de outras vertentes
como a social, a cultural e a físico-natural.

4.1 Os desafios para o ensino do espaço rural brasileiro nas aulas de Geografia em
escolas do município Senador Canedo

Para se trabalhar um determinado tema no ensino de Geografia de forma
significativa, como já foi mencionado anteriormente, é necessário, dentre outros aspectos,
valorizar o cotidiano e mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto que
será tratado.

Esse exercício pode ser considerado um desafio ao abordar as temáticas

referentes ao rural em escolas de áreas urbanas, pois estes conhecimentos se dão entorno do
que os estudantes têm mais contato ou daquilo que mais conhecem, e muitas vezes, pelas
áreas rurais serem afastadas dos locais de maior vivência dos alunos ou por não terem
representatividade no município eles não se familiarizam ou não as conhecem. Assim,
comumente, ao abordar os conteúdos do espaço rural nas aulas de Geografia na Educação
Básica, os professores os mobilizam a partir de uma escala nacional.
Ao considerar a formação histórica do Brasil percebe-se que as bases da economia
do país e do estado de Goiás, estão fortemente associadas ao rural, não só estes dois aspectos,
mas a cultura e os fenômenos que ocorrem neste espaço têm reflexo no cotidiano dos alunos.
Por exemplo, não há como tratar de urbanização sem destacar temas como êxodo rural e
modernização da agricultura, assim, como em tantos outros assuntos que se mostram próprios
do urbano. Portanto, é importante ressaltar que, além de considerar estes elementos torna-se
fundamental buscar informações sobre alguns aspectos referentes ao rural do município onde
a escola se localiza isso possibilitará um conhecimento mais amplo sobre o tema, e permitirá
compreender os fenômenos nas várias escalas de análise durante aulas de Geografia
Em Senador Canedo os aspectos do rural não são muito expressivos, o município
integra a Região Metropolitana de Goiânia e se localiza próximo a capital, estas condições
favorecem um modo de vida urbano assim, a cultura, as tradições e os eventos que ocorrem
em Senador Canedo, por conta dessa influência serão mais característicos do espaço urbano.
Além disso, as atividades que são específicas do espaço rural não se configuram como umas
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das principais atividades econômicas desenvolvida no município9. Os alunos que vivem nas
áreas urbanas não conhecem a área rural, nem tem contato, a não ser que ocasionalmente vá a
lazer. Embora essa temática pareça estar distante da realidade imediata de alguns estudantes, o
que poderia justificar a dificuldade que alguns professores demonstram em aprofundar
discussões sobre o rural em uma escala mais próxima da realidade dos estudantes, ela faz
parte da vida da sociedade. Pensando nestes termos considera-se fundamental apresentar
algumas características do espaço rural de Senador Canedo.
O município de Senador Canedo possui segundo dados do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 684 estabelecimentos rurais que ocupam uma área
total de 26.164,5653 (ha). A maior parte dos imóveis rurais são considerados como pequenas
propriedades. As figuras abaixo demonstram a distribuição desses imóveis de acordo com o
tamanho das propriedades.
FIGURA 06 – PROPRIEDADES RURAIS E DISTRIBUÍÇÃO DE TERRA NO
MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO/GO, 2006
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9

Segundo dados do Instituto Mauro Borges as atividades econômicas mais expressivas no Município de Senador
Canedo são Serviço e Indústria, com a arrecadação no ano de 2014 de 1.348.206 e 727.617 (R$ mil)
respectivamente, ocupando primeiro e segundo lugar no ranque de atividades econômica desenvolvidas no
município. A agropecuária arrecadou 9.243, a menor arrecadação de todas as atividades econômicas
desenvolvidas no município.

83

Conforme se observa nas figuras 06 a maior parte dos estabelecimentos, ou seja,
321 possuem até 10 (ha), no entanto, esses estabelecimentos ocupam apenas 5% do total da
área, estes são considerados minifúndio. Também ocupa 5% desse total o maior imóvel rural
que apresenta 1.367,2274 (ha), além dessa propriedade outros 49 imóveis são considerados
grande propriedade. Os demais imóveis serão consideradas pequenas e médias propriedades.
Ao considerar as proporções verifica-se que mais da metade dos imóveis rurais (557) ocupam
27% do total das áreas rural do município. E apenas 127 imóveis ocupam 73%. As mesmas
características de distribuição de terras em Senador Canedo também ocorrem em todo estado
de Goiás como se verifica na figura 08 e 09.
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De acordo com os dados nos anos de 1970, temos 46,97% do total de áreas rurais
correspondentes a 3,89% de estabelecimentos demonstrando uma expressiva concentração.
Em 2006, os dados do último Censo Agropecuário demonstram que a concentração ainda
prevalece, com um acréscimo de 0,79% de concentração fundiária. Sobre a utilização de
terras em Senador Canedo a tabela 01 demonstra como isso ocorre.

TABELA 01- USO DA TERRA EM ESTABELECIMENTOS RURAIS EM SENADOR
CANEDO/GO, 2006 – (ÁREAS EM HA)

Área Total
Lavouras Permanentes

12588
314

Lavouras Temporárias
Pastagens Naturais
Pastagens Plantadas
Matas Naturais

1621
1488
6751
1740

Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB), 2017

Observando a tabela e comparando com o total de hectares ocupados pelos
imóveis rurais (26.164,5653 (ha)) verifica-se que grande parte dos estabelecimentos faz pouco
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uso da terra, ou seja, 13.576,53 (ha) não são utilizados para nenhum tipo de atividades.
Conforme é apresentado na tabela, a maior parte da terra é utilizada principalmente em
pastagens plantadas correspondendo ao total de 6.751 (ha), seguidas por matas naturais e
lavouras temporárias com 1.740 (ha) e 1.621 (ha) respectivamente. A utilização de terra por
lavouras permanentes é a menor referindo-se a 314 (ha). A tabela 02 e 03 demonstra a
produção do município nos últimos dez anos.
TABELA 02 – PRODUÇÃO PECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE SENADOR
CANEDO/GO, 2005 – 2015 (CABEÇA)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Efetivo de Galináceos
17790 17820 17850 17990 17990 17020 18600 20000 21500 22000 22500
Efetivo do Rebanho de
Asininos
10
10
10
10
10
10
10
10
Efetivo do Rebanho
Bovinos
19900 18460 20080 17480 18570 18690 19020 19300 18500 17500 18000
Efetivo do Rebanho de
Bubalinos
40
40
40
30
20
20
20
22
20
17
15
Efetivo do Rebanho de
Caprinos
160
170
80
100
100
80
75
75
80
80
80
Efetivo do Rebanho de
Equinos
500
510
520
510
510
470
480
500
500
500
530
Efetivo do Rebanho de
Muares
20
20
20
30
30
20
20
20 Efetivo do Rebanho de
Ovinos
70
90
110
130
130
170
160
150
175
200
220
Efetivo do Rebanho de
Suínos
8800 8800 8800 8830 8830 8340 8950 8180 8200 8500 9000
Efetivo do Rebanho de
Vacas Ordenhadas
3780 3500 3800 3330 3330 3300 3360 3400 3300 3200 1700
Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB), 2017

TABELA 03 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO/GO,
2005 – 2015 (T)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Arroz (sequeiro) - Quantidade Produzida
(t)
220 180 209 209 209 209 200 200
80
Arroz (Total) - Quantidade Produzida (t)
220 180 209 209 209 209 200 200
80
Banana - Quantidade Produzida (t)
40
40
40
40
40
40
40 Cana-de-açúcar - Quantidade Produzida (t) 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1800 1800 1800
Coco-da-baía (água) - Quantidade
Produzida (mil frutos)
8
8
8
8
8
8
8
16
17
Feijão (3º safra) - Quantidade Produzida (t)
53 Feijão (Total) - Quantidade Produzida (t)
53 -

2014 2015
-

225
225
17

-

18
-
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Laranja - Quantidade Produzida (t)
320 320 320 400
Limão - Quantidade Produzida (t)
408 408 408 408
Mandioca - Quantidade Produzida (t)
700 700 870 580
Milho (1º safra) - Quantidade Produzida (t) 2280 2200 2700 2970
Milho - Total - Quantidade Produzida (t)
2280 2200 2700 2970
Soja - Quantidade Produzida (t)
400 300 260 390
Sorgo - Quantidade Produzida (t)
Tangerina - Quantidade Produzida (t)
480 480 480 480
Produção de grãos - Quantidade Produzida
(t)
2900 2680 3169 3569
Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB), 2017

320 320 320 320 320
408 408 408 170 170
580 580 435 525 525
2970 2970 2250 2750 3000
2970 2970 2250 2750 3000
390 390 900 1350 900
80 480 480 480 480 480

320
170
500
3200
3200
1192
480

320
165
463
3900
3900
1080
480

3569 3569 3483 4300 3980 4392 5205

As tabelas mostram a produção agrícola e pecuária de Senador Canedo entre os
anos de 2005 e 2015. Na produção pecuária do município entre os anos de 2005 e 2015 os
maiores números são referentes à produção de galináceos, rebanho bovino e rebanho suíno.
No ano de 2015 a mais expressiva é a produção de galináceos com efetivo de 22.500 cabeças,
seguido por rebanho bovino com 18.000 cabeças e rebanho suíno com 9.000 cabeças. Já na
produção agrícola em 2015 a maior é a produção de milho com 3.900 (t) e soja com 1.080 (t).
A produção agrícola apresenta maior variação na quantidade produzida de muitos produtos,
aumentando e diminuindo dependendo do ano, no entanto, a produção de milho se destaca
entre os anos de 2005 a 2015.
Ao se comparar a produção de Senador Canedo com os índices do estado de
Goiás10, somente os destaques do município, verifica-se que a produção é ínfima, no entanto,
é importante que esses dados sejam evidenciados, pois embora não sejam representativos em
um contexto regional, eles expressam a atividade rural desenvolvida no município. Além de
serem relevantes para conhecer o município, esses dados contribuem para que seja possível
debater os aspectos econômicos do rural nas várias escalas de análise ao discuti-los tendo
como referencias os dados do estado e do país. As informações sobre o rural de Senador
Canedo será importante para estabelecer um panorama da economia do município, uma vez
que se agropecuária não é a atividade econômica mais representativa, então será necessário
apresentar quais são elas. Também possibilitará conhecer com os índices do estado e como ele
se coloca em um cenário nacional e global. Além dos aspectos econômicos é relevante
apresentar alguns dos aspectos sociais do rural de Senador Canedo.
Durante o desenvolvimento do campo da presente pesquisa, verificamos que
existem algumas ações que auxiliam os produtores rurais. A Agência Goiana de Assistência
10

Segundo dados do IMB em Goiás no ano de 2015, a produção de galináceos foi de 64.174.315 cabeças, o
rebanho bovino foi de 21.887.720 cabeças e o rebanho suíno foi de 2.033.914 cabeças. Na produção agrícola
foram 9.512.503 (t) de milho e 8.606.210 (t).
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Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER oferece vários cursos de
extensão rural para ajudarem os camponeses a melhorarem a produtividade, cursos voltados
para as atividades agropecuárias e/ou cursos que os ajudem a complementar a renda, como
cursos de fabricação de doces, queijos e artesanatos. A EMATER disponibiliza atendimento
aos camponeses junto a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Agricultura de Senador
Canedo – SEDEA.
A SEDEA, em parceria com o governo do estado organiza uma lavoura
comunitária para a plantação de arroz com sementes que são fornecidas pelos órgãos
responsáveis pela lavoura. A Lavoura Comunitária de Senador Canedo beneficia em torno de
200 famílias de baixa renda. A última safra foi a de 2013/2014, e está em andamento a safra
2016/2017. Na última safra foi plantada uma extensão de 70 ha na área da EMATER em
Senador Canedo e foram colhidas 17 toneladas aproximadamente, desse total 4% são
destinadas a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), 4% destinado a Secretaria de
Assistência Social e Habitação – SEMASH e o restante é dividido entre as famílias que
trabalharam no projeto a divisão é feita de acordo com tempo de trabalho dedicado. Os
beneficiados são camponeses que possuem terra ou não. Eles fazem um cadastro junto a
SEDEA, não a requisitos para seleção, os cadastrados participam de um sorteio, os
selecionados que não contribuírem com os trabalhos na lavoura serão desclassificados.
Sobre os aspectos físico-naturais do rural de Senador Canedo podemos destacar os
impactos ambientais ocasionados pela agricultura nos recursos hídricos do município como é
discutidos por Souza, Pasqualleto e Silva (2012). O estudo trata dos impactos causados no
Córrego Preguiçoso que se localiza na área rural de Senador Canedo, na região do córrego são
desenvolvidas atividades de cultivo de hortaliças e de criação de bovino e essas atividades
tem causado a degradação do córrego. Conforme os autores:

Na região do córrego Preguiçoso, as atividades geradoras de renda historicamente
predominantes são o cultivo de hortaliças e a criação de bovinos. As técnicas de
operação para o manejo rural utilizadas por seus usuários são em grande parte
nocivas ao meio ambiente. [...] a mitigação destes danos na maioria das vezes sugere
técnicas onerosas para sua implantação e acabam inviabilizando a execução destes
projetos por pequenos produtores. Assim na maioria das vezes o pequeno produtor
não realiza nenhuma obra para a contenção dos impactos, ou quando o faz,
desempenha as medidas de correção de forma desordenada e sem nenhum tipo de
instrução, potencializando os danos causados a área. (SOUZA; PASQUALLETO;
SILVA; 2012, p.02).

Problemas como erosão, deposição de lixo e entulho, pisoteio de animais e
assoreamento foram alguns dos impactos encontrados ao longo do rio. Os impactos foram
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provocados principalmente pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias e a ocupação
humana. Estes impactos podem ocorrer se as atividades forem desenvolvidas sem os meios
adequados para conservar a qualidade do ambiente. Os recursos hídricos do município são
importantes não só para as atividades agropecuárias, mas também para o abastecimento de
água do município. Apresentar estes elementos nas aulas contribui para enriquecer os debates
sobre o espaço rural do ponto de vistas dos impactos ambientais no campo.
Tratar os vários aspectos do espaço rural nas aulas de Geografia é essencial para
que se tenha um entendimento integral de todos os fenômenos que nele ocorre, pois há uma
relação entre os aspectos sociais, econômicos, culturais e físico-naturais. Embora o rural não
apresente uma expressividade em Senador Canedo, há elementos dessa instância que podem
ser mobilizados durante as aulas. Ponderando sobre essas questões nos próximos itens serão
debatidos elementos que contribuem para o ensino do rural nas aulas de Geografia no Ensino
Fundamental, para isso, como referencia nas análises, será considerado as aulas de Geografia
no município de Senador Canedo.

4.2 As discussões das temáticas referentes ao espaço rural nas escolas de Senador
Canedo/GO

O professor, em seu cotidiano nas várias horas aulas que ministram, diante dos
vários desafios que enfrentam, fazem a diferença na vida dos alunos. A satisfação em
perceber, em um aluno que seja, que as horas de preparo, o diálogo, o tempo de estudo fez a
diferença. Lidar com recursos limitados e com questões que vão muito além da sala de aula
são algumas das realidades que o professor tem de enfrentar. E é ético, correto, exercer sua
função da melhor maneira possível, acreditando que por meio da construção do conhecimento
os alunos possam entender o mundo, buscar crescimento pessoal e lutar por uma sociedade
mais justa. Assim, para este estudo foi proposto investigar a prática de professores, observar
suas aulas e realizar entrevistas a fim de identificar elementos que possam contribuir com as
discussões da pesquisa, as questões referentes ao espaço rural.
A temática do rural, embora seja muito importante, não se constitui como uma
temática simples de ser trabalhada nas aulas. Não há muito material acessível disponível que a
aborde em escalas mais próximas dos alunos, os dados disponíveis sobre os aspectos do rural
do estado, dos municípios e do país são mais complexos e devem ser trabalhados para serem
utilizados nas aulas da educação básica. E é necessário cuidado para não cair nas discussões
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do rural somente a partir dos aspectos econômicos. Pela pouca disponibilidade de materiais
didáticos e de dados que aborde o rural a partir de escalas locais, tratar essa temática de forma
significativa na educação básica é um desfio. Pensando em quais seriam as dificuldades,
facilidades e os recursos utilizados nessas abordagens nas aulas de Geografia da educação
básica observamos aulas de dois professores da rede municipal de Senador Canedo/GO.
As aulas observadas foram do sétimo ano no turno matutino. Foram observadas
quatro aulas de dois professores, duas de cada um. As aulas observadas foram do Professor
01 e Professor 05. A quantidade de aulas foi estabelecida de acordo com a disponibilidade da
escola e dos professores, já que o objetivo era observar aulas em que a temática do espaço
rural perpassasse e para isso, foi necessário nos adequar ao planejamento do professor.
Seguindo as indicações do currículo do município os conteúdos trabalhados foram as Regiões
Brasileiras e a A transição do Brasil Rural para o Brasil Urbano. O Professor 01 trabalhou
os conteúdos As Regiões Brasileiras, o Professor 05 trabalhou A transição do Brasil Rural
para o Brasil Urbano. Nenhum dos professores mobilizou os conhecimentos prévios dos
estudantes.
O professor 01 fez a contextualização da aula, relembrando alguns aspectos da
aula anterior. O recurso empregado pelo professor foi uma música. Ele tratou o conteúdo
utilizando a música Asa Branca de Luís Gonzaga. Na primeira aula ele escreveu a letra da
música no quadro. Na segunda aula ele reproduziu a música utilizando uma caixa de som e
um notebook. Durante a reprodução os alunos estavam atentos. O professor questionou os
alunos do que tratava a música e em seguida evidenciou que a música aborda a falta de
água/estiagem no Sertão Nordestino. Também falou da atividade econômica que a música
apresenta; a agropecuária. Então ele esclareceu que essa atividade é afetada pelas condições
climáticas. Depois o professor explicou que na música essa atividade é de subsistência e
afirma não ser todo o Sertão que sofre com a estiagem e apresentou algumas soluções para o
problema, por exemplo, a transposição do rio São Francisco, ressaltando que essas soluções
só chegam às grandes propriedades. Além destes elementos o professor fez uma referência
pontual ao conceito de migração e à construção de Brasília e falou que muitos migrantes
vieram da região Nordeste para a trabalharem nessa construção. Ao fim da explicação o
professor passou uma atividade.
Embora as discussões não tenham sido sobre o rural especificamente, ao explicar
a música o professor mobiliza alguns aspectos da temática para tratar de um dos problemas da
região Nordeste, a seca. As discussões perpassaram questões tais como, pequenas e grandes
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propriedades, incentivos governamentais para os latifundiários, a dificuldade do pequeno
produtor em permanecer na terra, agricultura x clima. A concepção de método utilizada pelo
professor é a Geografia Crítica, a forma de avaliação utilizada foi atividade individual,
passada pelo professor no quadro. Os conceitos trabalhados nas aulas foram: agricultura,
pecuária, subsistência e migração.
Os conceitos mobilizados durantes as aulas fazem parte dos conceitos utilizados
nos debates sobre o espaço rural. Os conceitos de agricultura, pecuária e subsistência estão
presentes nas discussões sobre as atividades econômicas desenvolvidas nesse âmbito. Nas
aulas o direcionamento dado pelo professor ao tratar destes elementos estava relacionado à
dificuldade que os pequenos produtores possuem em permanecer na terra, pois para muitos
camponeses essas atividades são de subsistência e se o desenvolvimento delas se torna
inviável é impossível permanecer na terra. Também é relevante destacar que neste mesmo
cenário têm-se os grandes produtores que conseguem desenvolver suas atividades em
realidades adversas, pois contam com recursos e tecnologia que os possibilitam, como por
exemplo, capacidade de irrigação mesmo em regiões com estiagens severas. Essas questões
contribuem para que muitos pequenos produtores migrem para outros locais. Nos debates
sobre estes aspectos nas aulas é importante esclarecer que nem sempre a migração desses
pequenos produtores é uma escolha, muitas vezes ela é imposta já que a permanência na terra
se torna insustentável já que as políticas públicas são voltadas na maioria das vezes para os
latifundiários.
O Professor 05 também utilizou uma música como recurso, a Música foi Faroeste
Cabloco – Legião Urbana. Inicialmente o professor retomou o que foi trabalhado na aula
anterior então contextualizou a aula e a atividade falando sobre os impactos sofridos pelos
pequenos proprietários que foram pressionados a sair do campo. Em seguida apresentou o
conceito de êxodo rural e discutiu as mudanças que ocorreram no Brasil rural na década 1970
com a modernização da agricultura. Então os alunos fizeram a leitura da letra da música.
Durante a leitura ele explicava cada uma das estrofes e falava das características do rural
dentre elas, o rural como um lugar de fartura, de possibilidade de tempo com a família, do
fácil acesso a alimentos e da felicidade. Falou dos impactos do campo como a dificuldade de
conseguir emprego, diferença dos valores humanos e da relação com a natureza. Falou da
forma de organização familiar, quantidade de filhos, etc. E expôs os aspectos da vida do
sujeito da música que pioraram com a mudança para a cidade.
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Na narrativa do professor percebe-se que o rural é visto como algo do passado e
fica evidente o ideal de rural como lugar da fartura e das tradições, como se o urbano fosse
sinônimo de modernidade. Os conceitos mobilizados durante as aulas foram: latifúndio e
monocultura. Esses conceitos estão relacionados às questões da má distribuição de terras e do
modelo de cultivo predominante no país. É importante destacar que esse modelo de produção
é baseado em uma lógica capitalista, cuja produção é destinada à exportação.
Assim, durante as observações foi possível verificar que o rural embora não fosse
tratado especificamente apareceu nas discussões das aulas. Isso demonstra que a temática
pode perpassar vários conteúdos. Ficou evidente também uma concepção de rural por parte
dos professores com referência a algo passado, como se o espaço rural e sua tradições fosse
algo antigo que não existe mais e neste sentido o rural é valorizado mais nos aspectos
culturais. Ainda foi possível identificar uma vertente crítica do rural ao falar das contradições
existentes tais como a má distribuição de terras, o êxodo rural e a disparidades na distribuição
de incentivos aos grandes e pequenos produtores. A ideia do rural, muitas vezes está
relacionada às vivências que os sujeitos têm nesse espaço e essa ideia muitas vezes pode estar
presente nas concepções apropriadas pelos professores.
Durante as entrevistas questionamos aos professores se em algum momento eles
já tiveram a experiência de vivenciar o campo. Todos os entrevistados disseram ter alguma
experiência, seja trabalhando, durante a infância ou a passeio. Essa concepção embora ajude a
construir um entendimento referente ao rural deve ser ampliada por meio de um
aprofundamento teórico, pois somente o conhecimento empírico não possibilita um
aprofundamento das discussões. Quando indagamos sobre qual conhecimento os professores
possuem acerca dos aspectos do rural goiano e do rural de Senador Canedo, os professores
demonstraram possuir mais conhecimento dos aspectos de Goiás. Isso pode ser justificado,
pois, devido a pouca expressividade do rural de Senador Canedo e da ausência de materiais
que apresentem estes elementos. A resposta dos professores a essa questão foram:

Professor 01: Algumas áreas rurais, plantação, assentamento,
agroindústria. Muitas casas, produção agropecuária, tendência a
produção hortaliça, produção de grãos. Avanço da população em
áreas urbanas.
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Professor 02: Na década de 70 para cá, soja, cana de açúcar, e do
sudoeste goiano. Grande evolução de Senador Canedo, com a
plantação de soja e êxodo rural e migração.

Professor 03: Pequenas chácaras. Algumas chácaras de amigos
próprios.

Professor 04: Produtos cultivados, agronegócio sul e sudeste goiano.
Tem um tio que foi para o MST, apóia a reforma agrária pecuária, a
expansão da fronteira agrícola, modernização do campo e agricultura
familiar. A base da economia de Senador Canedo é indústria. O rural
é agricultura familiar. Pequenas chácaras.

Na narrativa de alguns professores é possível identificar um conhecimento acerca
de alguns elementos do rural goiano, tais como modernização da agricultura, as regiões do
estado com maior potencial agrícola e a expansão da fronteira agrícola na região CentroOeste. Ao serem indagados sobre quais dos elementos citados são importantes nas aulas de
Geografia, eles foram unânimes ao responder que todos são importantes, então solicitamos
aos professores que descrevessem como trabalhariam o espaço rural, ou algum conteúdo em
que essa temática apareça nas aulas. O foco dos professores ao descreverem as aulas foi o
recurso que utilizariam, dando pouca ou nenhuma ênfase ao conteúdo. Apenas um professor
citou o conteúdo que trabalhariam, como é possível verificar em suas falas:

Professor 03: Através de materiais didáticos que envolva a atenção
dos alunos. Como vídeos e texto de materiais periódicos

Professor 04: Primeiro resgataria a memória dos pais ou parentes
dos alunos que já viveram no campo, posteriormente levantamento de
produtos agrícolas que consomem, pesquisa no laboratório de
informática, pesquisando os principais produtos de Goiás e do Brasil,
depois utilizaria: o data show. E fecharia a aula falando do MST e a
reforma agrária proporcionando aos alunos a formação de uma
posição crítica referente a essa temática.
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Os argumentos utilizados pelos professores nas entrevistas e nas observações de
aulas demonstram que trabalhar o rural na Geografia exige um aprofundamento teórico e
muita pesquisa para se interar das atuais questões do campo. Como já dito anteriormente um
dos materias mais utilizados nas aulas para trabalhar essa temática é o livro didáticos e muitas
vezes estes não dão o suporte necessário para uma discussão aprofundada. É necessário
recorrer a outros referenciais para que esta temática seja trabalhada de forma significativa, é
importante problematizar questões como políticas para o campo, questão agrária, luta pela
terra, modernização da agricultura, impactos ambientais no espaço rural, emprego no espaço
rural, dentre outras. Assim, com o intuito de contribuir com o ensino do rural na educação
básica, no próximo item vamos apresentar uma discussão sobre como os conteúdos relativos a
essa temática deveriam ser tratados tendo como referencia dois conteúdos que, embora sejam
muito recorrentes nos debates sobre o rural nas aulas de Geografia são tratados somente a
partir de um viés economicista sem se atentar para outros elementos como os sujeitos e as
contradições dos fenômenos neste espaço.

4.3 Contribuições para o ensino do espaço rural nas aulas de Geografia no município de
Senador Canedo

Ao refletir sobre a função da escola e do ensino de Geografia, tem-se a
preocupação com o encaminhamento do processo de ensino e aprendizagem no que se
referem aos conteúdos e às abordagens destes conteúdos nas aulas. Barbosa (2004) ao tratar o
papel da escola afirma que o processo educativo reproduz as relações sociais e impõe a visão
de mundo de um grupo elitista, e acrescenta que o sistema educacional gerido pelo Estado
defende os interesses desse grupo. Essa realidade, todavia não deve ser encarada como
definitiva, uma vez que de fato a escolarização ainda é um dos principais meios de formar
para a cidadania.
Pensando no papel transformador que a escola pode exercer, concebemos o ensino
de Geografia como elemento importante que contribui para a leitura coerente da realidade.
Cavalcanti (1993) expõe que o ensino de Geografia objetiva o desenvolvimento da capacidade
de compreensão da realidade do ponto de vista da sua espacialidade. Nas palavras da autora:
Pode-se afirmar, juntamente com Foucher (1989), que o objetivo do ensino da
Geografia é o de ensinar aos alunos a responder às perguntas: onde? E porque nesse
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lugar? Isso porque a espacialidade é um conjunto formado pelo arranjo dos objetos
geográficos naturais e sociais e pelas relações sociais que se estabelecem nesse
arranjo – a sociedade em movimento [...] (CAVALCANTI, 1993, p. 70-71).

Indagar a realidade, para além do que se revela, é buscar compreender os
processos que estão imbricados nas formas aparentes do Espaço Geográfico. Camacho (2008)
coloca que a educação e o ensino de Geografia têm o potencial de transformar a sociedade.
“Uns fazem da ciência instrumentos de ascensão social e envolvimento político, outros
procuram colocar o conhecimento científico a serviço da transformação e da justiça social.”
(SANTOS, 1999, p. 64 apud CAMACHO, 2008).
Acreditamos que as aulas de Geografia possibilitam a construção e reconstrução
de conhecimentos para propiciar aos estudantes uma visão crítica da realidade. Portanto,
torna-se fundamental que os professores tratem os conteúdos relativos ao espaço rural de
forma significativa. Libânio (2002, p. 87) contribui com essa análise ao colocar como os
conteúdos devem ser considerados no processo de ensino-aprendizagem.

[...] os conteúdos formam a base material da atividade escolar. Como se sabe, os
conteúdos consistem de conhecimentos, hábitos, habilidades e métodos de estudo e
trabalho, atitudes e convicções, conexos às matérias de ensino. Os conteúdos das
matérias não se restringem à matéria em si, mas à matéria preparada
pedagogicamente, ou seja, ela remete-se a objetivos mais amplos da educação.

Os conteúdos representam um elemento preponderante no processo de ensino e
aprendizagem. Concordamos com Callai (2001), ao colocar que os conteúdos têm a função de
tratar os conhecimentos científicos, mobilizar e valorizar os conhecimentos individuais dos
alunos dando a estes saberes um sentido social. Cavalcanti (1993, p. 72), contribui com essa
reflexão ao dizer que os conteúdos da Geografia para o ensino fundamental devem ser:

[...] aqueles que melhor instrumentalizam o cidadão no sentido do desenvolvimento
do raciocínio geográfico necessário à vida prática, rompendo o fosso existente entre
ensinamentos geográficos e práticas socioespaciais. Os ditos ensinamentos devem
ajudar os alunos a resolverem problemas, imediatos ou não, da vida prática.

A importância do conteúdo está também na possibilidade de entendimento do
mundo, o conhecimento construído durante as aulas por meio de sua abordagem contribui
para que os alunos possam aplicá-lo em seu cotidiano, logo não podem ser tratados de forma
superficial e incoerente, pois a maneira como os conteúdos serão direcionados durante as
aulas repercute em sua qualidade.
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Para que uma aula seja considerada boa, é necessário que ela incorpore elementos
que são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Cavalcanti (1993), para
que os objetivos do ensino sejam atingidos requer, além de os conteúdos selecionados e
organizados de modo adequado, a escolha de um método que alcance a aprendizagem
significativa. Ainda conforme a autora:

O método de ensino, por um lado, se refere ao encaminhamento que o professor dá
às aulas. Por outro lado, o método se refere aos modos como se processa a
aprendizagem, ou seja, às operações mentais que são suscitadas nos diferentes
momentos do ensino. Esse aspecto do método é de extrema importância quando se
tem em vista a formação do pensamento autônomo dos alunos. ( CAVALCANTI,

1993, p. 76 - 77)
Deste modo, torna-se necessário que o professor de Geografia tenha clareza do
seu método de ensino, uma vez que isso está associado à forma como ele irá trabalhar os
conteúdos nas aulas e também é responsável pelo desenvolvimento cognitivo dos estudantes.
Outro aspecto que se mostra importante para a construção do conhecimento e que favorece
uma aprendizagem significativa, como já mencionado nos capítulos anteriores, é a valorização
dos conhecimentos prévios e a mobilização do cotidiano nas aulas. Cavalcanti (2013)
contribui ao dizer que, ao manipular as coisas do cotidiano o aluno constrói um conhecimento
geográfico, uma vez que as coisas do cotidiano não são isoladas na sua individualidade, mas
compõem uma totalidade. Callai (2013) ainda acrescenta que considerar o cotidiano é
possibilitar ao aluno entender o lugar em que vive e assim entender o mundo, já que há uma
relação entre os fenômenos que ocorrem no local e no global.
Pensando nestes aspectos, para contribuir com o ensino do rural nas aulas de
Geografia, serão apresentadas discussões sobre alguns conteúdos que permitem tratar a
temática em uma escala mais próxima da realidade dos alunos. É importante destacar que,
abordar os fenômenos valorizando o cotidiano não limita o professor realizar análise somente
em uma escala local, pois há uma relação entre o que se manifesta no local e no global. Assim
vamos tratar dos assuntos tendo como recorte o estado de Goiás.
Dentre os conteúdos que permitem essa análise optamos por tratar a
modernização da agricultura e os impactos ambientais no campo. Estes temas foram
escolhidos, pois verificamos que são recorrentes nos materiais didáticos ao trabalhar o rural e
também por serem mencionados pelos professores durante as entrevistas, no entanto,
comumente suas abordagens tendem a valorizar mais a vertente econômica dando pouca
ênfase a outros aspectos.
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4.3.1 Os impactos ambientais no espaço rural
A concepção de impactos ambientais que fundamenta essa discussão sustenta-se
na concepção de ambiente adotada por Morais (2011). A autora afirma que a compreensão de
ambiente deve considerar a relação sociedade-natureza, não apenas os aspectos físiconaturais, uma vez que a sociedade vivencia o ambiente, assim os impactos não devem ser
restringir a fenômenos como queimadas, perda da biodiversidade, desmatamento, dentre
outros. Problemas como desemprego, desigaldades sociais, analfabetismo, também são
questões ambientais. Conforme a autora uma concepção de ambiente em que o enfoque seja
apenas os elementos físico-naturais e biológicos não permite a compreenssão de que estes
impactos também estão associados as estruturas do modo de produção capitalista que
promove as desigualdades sociais. Assim, é importante que nas aulas de Geografia, os
professores ao tratarem dos impactos ambientais valorizem essa relação.
Nos debates sobre os impactos ambientais, a concepção de ambiente deve se
configurar por meio da relação entre os elementos físicos-naturais e a sociedade. De acordo
com Morais (2011, p. 230) “discutir a temática ambiental com base na Geografia significa
abordar a relação sociedade-natureza sob a ótica dos fenômenos sociais, [...]”. A autora
também apresenta uma discussão sobre o entendimento que os professores da educação básica
possuem acerca das temáticas físico-naturais. Durante as entrevistas realizadas com os
professores da Rede Municipal de Goiânia e Rede Estadual Morais (2011) verificou que os
professores, ao tratarem dessa temática nas aulas de Geografia focam as questões ambientais,
no entanto, ao abordá-las não mobilizam conhecimentos sobre o relevo e sua dinâmica, as
rochas e sua formação, nem conseguem estabelecer a relação dos elementos físico-naturais e a
sociedade. Essas discussões devem ser ampliadas já que não há como tratar esses elementos
sem compreender sua relação com a sociedade, já que é o ser humano é o maior responsável
pelas alterações no ambiente.
Assim as abordagens sobre os impactos ambientais devem trazer a influência da
sociedade. Ao tratar dos impactos ambientais no campo tais como, erosão, arenização,
poluição dos recursos hídricos, dentre outros, é importante destacar que eles estão
relacionados à questões econômicas, sociais, políticas e culturais. Suertegaray (2010) também
contribui com essa concepção ao afirmar que:

[...] entende-se que ambiente, na abordagem proposta, reveste-se de uma concepção
para além de seu entendimento como meio externo ao homem, ou seja, Natureza.
Ambiente é a inter-relação do ser com seu entorno, em que as derivações provocadas
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pela sociedade no entorno (natural ou construído) promovem nestas transfigurações
que poderão afetar a vida humana.

Essa concepção é importante, pois possibilita visualizar as questões referentes aos
impactos ambientais para além dos aspectos físico-naturais, um problema que ocorre na
maioria das vezes. Por exemplo, um problema relacionado a arenização, os desdobramentos
que levarão a esse fenômeno está relacionado a forma incorreta do uso do solo para a
agricultura, a agricultura é uma atividade desenvolvida pelo ser humano, então os estudos
sobre arenização devem evidenciar como ocorreu a ocupação e o uso do solo, qual o modelo
de agricultura era desenvolvido e porque era desenvolvido, para quais fins essa atividade era
estabelecida, como o problema poderá afetar as comunidades que vivem nas proximidades de
onde o problema se instalou. Mendonça (2004, p. 72) coloca que:

A reflexão sobre essas questões remete ao questionamento da abrangência da
temática ambiental que é ao mesmo tempo, questão ambiental. Isso conduz à
necessidade do tratamento do meio ambiente (ou inteiro) de acordo com uma
postura que, embora assuma o ponto de vista de alguma especificidade do
conhecimento, não perca a visão do todo. Ou seja, numa relação dialética, esta
especificidade é uma manifestação do geral, e deve ser compreendida neste
raciocínio de interligações particular-geral-particular.

Considerar o ambiente nessa perspectiva possibilita propor medidas que sejam
eficientes para lidar com os problemas ambientais que se manifestam em nossa realidade.
Muitos problemas físico-naturais apresentam desdobramentos de ordem social, econômica e
política e para que esses problemas tenham uma solução adequada é preciso considera estes
elementos a partir de uma relação sociedade – natureza. As análises que valorizam essas
abordagens contribuem para que seja possível construir um olhar crítico sobre a realidade na
medida em que revela a real origem dos problemas. Tratar a temática nas aulas de Geografia
da educação básica colabora para que os estudantes entendam como os fenômenos se
manifestam no rural, compreendendo assim como os problemas ambientais estão relacionados
à forma como este espaço vem sendo apropriado.
Os principais impactos ambientais no rural são os ocasionados pelas atividades
agropecuárias, de tal modo que fica evidente a interferência da sociedade nesses impactos.
Para este tipo atividade importa que o relevo seja regular, para pastagem do gado e a
locomoção de máquinas utilizadas no processo de plantio e colheita, de modo Goiás torna-se
uma região atrativa para o agronegócio “em função da disponibilidade de terras, do seu preço
relativamente mais barato, das condições topográficas e da correção dos solos possibilitada
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por novas tecnologias” conforme aponta Diniz (2006, p. 82). Sobre os impactos ambientais
ocasionados por essas atividades Balsan, (2006, p. 142) coloca que: “Os problemas
ambientais mais freqüentes, provocados pelo padrão produtivo monocultor foram: a
destruição das florestas e da biodiversidade genética, a erosão dos solos e a contaminação dos
recursos naturais.” Esses impactos também ocorrem no Cerrado goiano, já que no estado essas
áreas foram às principais ocupadas pelo avanço da fronteira agrícola.
Conforme é apresentado por Bezerra (2003), a fronteira agrícola na Região
Centro-Oeste iniciou-se na década de 1940, o que ficou conhecida como “Marcha para o
Oeste”, um dos principais objetivos dessa frente de expansão era o abastecimento de produtos
primários para a região sudeste que iniciava o seu processo de industrialização. Além de
suprir à região sudeste na produção agropecuária, a fronteira contribuiu para resolver as
questões referentes aos problemas concernentes ao excedente populacional de outras regiões
do país. A abertura da fronteira apresentou profundas mudanças na estrutura fundiária do
estado, pois para o desenvolvimento das atividades agropecuárias eram necessárias grandes
extensões de terra o que aumentou ainda mais latifúndios e dificultou o acesso de pequenos
camponeses à terra, já que também houve a valorização no preço das propriedades.
Em Goiás, grande parte das áreas de Cerrado onde houve o avanço da fronteira
agrícola sofreram severos impactos ambientais. O domínio do Cerrado localiza-se
predominantemente no Planalto Central do Brasil, representa 22% do território nacional, sua
área original era de 2 milhões de Km². Abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rondônia, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o
Distrito Federal. Possui uma diversidade de solos, relevos, vegetação e um expressivo
potencial hídrico. Sua paisagem se organiza em diferentes fito fisionomias. (ALHO e
MARTINS, 1995).
No período anterior década de 1970 prevalecia a ideia que os solos do Cerrado
eram impróprios para o cultivo, pois apresentavam altas concentrações de ferro e alumínio,
sendo adequado somente para o extrativismo e para a pecuária extensiva de baixa intensidade.
A partir da década de 1970 foram implementadas políticas públicas que incentivavam o
desenvolvimento de atividades agropecuárias e os avanços tecnológicos contribuíram para
que isso fosse possível. Conforme Chaveiro e Calaça, (2012, p. 194):

Especialmente a partir de 1970 o Cerrado era visto como um bioma pobre, quase
descartável mediante o critério economicista que amparava o imaginário nacional
que o identificava. A sua pouca eficiência econômica teria que justificar a adoção de
pactos de poder, em escala local, nacional e internacional, para inseri-lo nas
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demandas da economia internacional. Um conjunto de políticas públicas nacionais
consorciadas com instituições do mundo desenvolvido, a partir do incremento de
ciência, tecnologia e saber importados e por meio de subsídios e organização de
logística pelo Estado brasileiro, foram tecidas como estratégias geopolíticas,
ideológicas e econômicas para transformar o Bioma num território produtivo [...].

O modelo de ocupação do Cerrado teve como principal característica o aumento
da produção obtido através da incorporação de novas terras e não por meio do aumento em
produtividade. Consequentemente devido a este modelo de atividade o Cerrado sofreu várias
perdas, grandes extensões de sua área foram desmatadas e isso contribuiu para que ocorresse
desgaste do solo, contaminação de aquíferos e redução significativa de sua biodiversidade.
(ALHO e MARTINS, 1995).
É importante trazer essas discussões para as aulas e apresentar outra vertente
sobre os impactos no espaço rural, enfatizando que a maior parte deles estão relacionados às
atividades humanas. As atividades desenvolvidas no espaço rural são essenciais para a
economia do estado e do país, no entanto, é necessário ter uma postura crítica em relação à
forma como são desenvolvidas. Pois o modelo capitalista de produção não prioriza o
ambiente, mais o capital. Para ampliar essa discussão o conteúdo de modernização da
agricultura contribui para o entendimento da organização do espaço rural, pois representou a
transformação de suas bases em bases capitalistas, com a produção voltada para exportação.

4.3.2 A modernização da agricultura
O processo de modernização da agricultura está inteiramente relacionado à
industrialização da agricultura brasileira e a incorporação capitalista do rural. Quando
tratamos de industrialização da agricultura estamos nos referindo ao modo industrial de
produzir no campo, isso significa uma lógica produtiva industrial, onde bens são produzidos
em grandes quantidades e destinados à exportação.
Para trabalhar esse conteúdo de forma a valorizar o cotidiano dos alunos é
importante destacar nas aulas que esse processo também ocorreu no estado de Goiás e
influenciou a sociedade goiana, deste modo, os alunos poderão compreender o processo em
uma escala mais próxima de sua realidade. Sobre isso, Callai (2010) contribui ao dizer que
estudar a realidade circundante é buscar o entendimento do que está acontecendo, seja no
lugar, seja no mundo. Esse entendimento gera, necessariamente, um processo de
aprendizagem com significado. Pela pouca disponibilidade de materiais que discutem esse
conteúdo tendo Goiás como referência, vamos nos ater a modernização da agricultura no
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estado, considerando que ele expressa uma considerável representatividade, tanto em âmbito
nacional e global, na exportação de produtos agrícolas. Para falar de modernização da
agricultura é fundamental discutir a questão fundiária, já que o problema da má distribuição
de terras se intensificou com este processo.
A modernização da agricultura provocou alterações na organização socioespacial
dos lugares. Isso fica evidente ao observar as dificuldades que os pequenos produtores
enfrentavam na tentativa de permanecer em suas terras diante da pressão exercida pelos
grandes e médios produtores. A estrutura fundiária que se configura em Goiás é herança do
período histórico de distribuição de terras que ocorreu em todo o país, que vem desde a
concessão de terras pela coroa portuguesa, as sesmarias no período colonial e depois pela
regularização da propriedade privada, a Lei de Terras no ano de 1850 (BEZERRA, 2003).
Essa distribuição ocorreu de forma concentradora, uma vez que havia grande
quantidade de terra nas mãos de poucos proprietários. A modernização priorizava os
latifúndios, a maior parte dos subsídios governamentais eram destinados aos grandes
produtores e em virtude da dificuldade de permanecer na terra os pequenos produtores
tiveram que desistir e se deslocar para outros locais em busca de emprego. Além acentuar a
má distribuição de terras, Bezerra (2003) coloca que o processo de modernização agrícola no
Centro-Oeste e em Goiás apresentou consequências negativas tais como impactos ambientais,
êxodo rural, problemas populacionais nas grandes cidades e a concentração de renda.
A modernização da agricultura chega ao estado com o objetivo de incorporá-lo à
lógica industrial. IBASE (1986) coloca que os estudos de mecanismos para a correção do
solo, as novas tecnologias, a reestruturação dos espaços agrícolas, o investimento em
infraestrutura das redes de transporte e as relações que se estabeleceram entre o governo e
empresas estrangeiras visavam o mercado exportador numa clara estratégia do processo de
expansão capitalista no campo. Essa modernização como suporte para difundir o capital tende
a ser desigual. A modernização da agricultura brasileira foi concentradora e excludente, e
essas características eram apoiadas pela política agrícola executada pelo governo (BEZERRA,
2003). Além dos elementos já mencionados é importante destacar que a modernização da
agricultura contribuiu para implementar o que ficou conhecido como “Revolução Verde”.
Uma medida criada em meados da década de 1960 que visava o aumento da produção por
meio do uso intensivo de insumos químicos, agrotóxico, sementes melhoradas geneticamente,
irrigação e mecanização (BALSAN, 2006). O uso em grande quantidade de agrotóxicos e
insumos tem ocasionado graves problemas para o ambiente como contaminação dos recursos

101

hídricos e dos solos e envenenamento da população. Sobre a utilização de agrotóxico no
Brasil, Carneiro (2015, p. 124) apresenta que:

A utilização dos agrotóxicos no Brasil tem trazido sérias consequências, tanto para o
meio ambiente como para a saúde de populações como a do trabalhador,
especialmente o camponês e suas famílias. Essas consequências são, na maioria das
vezes, condicionadas pelo contexto e modo de produção químicodependente, pelas
relações de trabalho, pela toxicidade dos produtos utilizados como agrotóxicos e de
micronutrientes contaminados, pela precariedade dos mecanismos de vigilância da
saúde, pelo uso inadequado ou falta de equipamentos de proteção coletiva e
individual. Tal situação é agravada pelas precárias condições socioeconômicas e
culturais da grande maioria dos trabalhadores rurais, que ampliam sua
vulnerabilidade à toxicidade dos agrotóxicos

O Brasil é o maior mercado consumidor de agrotóxico do mundo. A utilização
desse produto no país ocorre sem uma rigorosa fiscalização, tanto no que diz se refere à
qualidade e a procedência do produto quanto à forma correta de utilização, pra que não haja
prejuízos à população e ao ambiente. O uso desses produtos no campo está intimamente
ligado a ideia de desenvolvimento do espaço rural (CARNEIRO 2015). No entanto, é
necessário que seja desconstruída o entendimento dos alunos de que esse modelo de
apropriação do campo é necessário para o desenvolvimento. Assim, problematizando, como é
possível um desenvolvimento com iniciativas que promove a segregação e é perverso?
Esses referenciais contribuem para tratar da modernização da agricultura em
Goiás. Nessa perspectiva é possível trabalhar vários outros conteúdos a partir da
multiescalaridade. Por exemplo, ao discutir estrutura fundiária, podemos apresentar os dados
do IBGE que demonstrem a má distribuição de terras no estado, onde menos de 10% dos
proprietários detém 45% da área dos estabelecimentos agrícolas, evidenciando que o
fenômeno da concentração de terra, que é uma realidade no Brasil, também ocorre em Goiás.
Tratar dessa temática nas escolas é importante, pois são assuntos que contribuem para
compreender a sociedade, entender os processos que interferem nestes fenômenos ajuda a
criar nos alunos uma postura crítica em relação ao que é colocado como verdade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante muito tempo a dicotomia entre o urbano e o rural serviu para fortalecer a
compreensão do rural como lugar de retrocesso, já que o surgimento da cidade necessitava
criar uma idealização de progresso e modernização, então tudo que se opunha a ela seria
obsoleto. No entanto, esse entendimento já não se adéqua à realidade atual, pois o espaço
rural assume uma relação de complementaridade com o espaço urbano. Deste modo,
defendemos que as discussões do rural nas aulas de Geografia da Educação Básica devem
superar a compreensão do espaço rural como lugar do atraso e que sua única contribuição está
relacionada aos aspectos agrícolas, é relevante demonstrar a grande importância do rural
enquanto esfera da sociedade que possui uma representatividade social, econômica, política e
cultural. Também é fundamental que sejam valorizados os elementos que o caracteriza, a
forma como os atores sociais produzem a vida neste espaço, a perpetuação das tradições, as
relações que desenvolvem com a terra e com os elementos físico-naturais, as lutas dos
camponeses e as relações econômicas que se estabelecem neste espaço.
Tratar destes elementos nas aulas de Geografia contribui para que os estudantes
entendam os fenômenos que se manifestam no rural e as contradições que nele se efetiva e
então tenham um posicionamento crítico em relação à realidade deste espaço. Para que isso
seja possível é fundamental que o processo de ensino e aprendizagem tenha qualidade, que as
aulas sejam significativas e contextualizadas. Dentre os elementos que garantem essa
qualidade, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo são
fundamentais e as bases desses conhecimentos são construídos na academia durante os cursos
de formação. A disciplina cuja discussão sobre o espaço rural é mais recorrente é a disciplina
de Geografia Agrária.
Os debates sobre o rural realizados nessa disciplina são pertinentes para o
entendimento do rural na perspectiva de uma vertente crítica que o analisa a partir das
contradições geradas pelo modo de produção capitalista e no centro dessas discussões se
destaca a luta pela terra. Além da disciplina de Geografia Agrária as disciplinas pedagógicas
são fundamentais para construir as bases teórico-metodológicas para trabalhar os conteúdos
do rural na Educação Básica. Elementos como valorizar o conhecimento prévio, mobilizar o
cotidiano, trabalhar o conteúdo a partir da multiescalaridade, ter o lugar de vivência dos
alunos como referência nas aulas, as histórias de vida dentre outros contribuem para a
qualidade das aulas.
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Sabemos que, embora a práxis devesse ser uma referência para encaminhar o
processo de ensino e aprendizagem, existem diferenças entre o que se propõe na teoria – na
academia – e a prática desenvolvida na sala de aula – na escola – se considerarmos a realidade
da educação do país, na qual uma boa parcela da população ainda sequer aprendeu a
interpretar textos simples. No entanto, sem o conhecimento teórico-metodológico construído
nos cursos de formação inicial a prática não favorece o desenvolvimento de um ensino de
qualidade. Então, os conhecimentos adquiridos na graduação são essenciais para exercer a
atividade docente. Contudo, as extensas cargas horárias, a grande quantidade de alunos, e o
tempo reduzido, fazem com que os professores procurem alternativas práticas e rápidas para
dar conta de todas as responsabilidades exigidas pela profissão e muitas vezes essas
alternativas se configuram em recorrer ao livro didático como único referencial nas aulas.
Esses materiais são importantes, mas nem sempre conseguem dar conta, sozinhos, da
profundidade que as discussões nas aulas exigem para a formação crítica dos alunos. Diante
disso surge um questionamento. Como proporcionar aos alunos um ensino de qualidade
considerando essa realidade?
Acreditamos que a escola é o lugar onde os estudantes terão a possibilidade de
construir um entendimento do mundo e se identificarem como sujeitos atuantes deste mundo.
A Geografia como disciplina escolar contribui ao fornecer elementos que proporcionam aos
alunos construírem uma percepção espacial da realidade possibilitando entendê-la como
resultados das práticas social e historicamente situadas. Deste modo, as temáticas tratadas nas
aulas devem ser encaminhadas considerando os objetivos do ensino de Geografia. Para
alcançar esses objetivos, temos um conjunto de elementos que devem ser considerados no
processo de ensino-aprendizagem, os quais são fundamentais para uma aprendizagem
significativa. São eles o método de ensino bem definido, o conhecimento didático do
conteúdo e o embasamento teórico-metodológico.
O ensino tendo como referência estes elementos contribui para um entendimento
coerente da realidade. Pensando nestes aspectos, consideramos importante a análise das
abordagens do espaço rural nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental em Senador
Canedo.
Em uma realidade onde a ideia de homogeneidade é criada torna-se necessário
afirmar que nem tudo é tão harmonioso. Além das peculiaridades de cada lugar, há que se
considerar as contradições expressas no modo de produção capitalista. Tais contradições se
manifestam tanto no meio urbano como no meio rural. Abordar essas questões no ensino de
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Geografia é tratar da realidade. No município de Senador Canedo a área rural não apresenta
uma expressividade se comparada com os elementos do urbano, uma vez que o município
integra a região metropolitana de Goiânia e recebe muita influência da capital onde o modo de
vida urbana se sobressai.
O estudo do espaço rural em escolas urbanas revela-se então um desafio devido à
dificuldade em mobilizar o cotidiano dos alunos, já que o rural não faz parte do cotidiano
imediato de alunos que moram nas cidades, essa questão ainda é acentuada quando as
atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural de uma determinada região não são
representativas. Para que os conteúdos referentes a esse assunto sejam significativos, torna-se
necessário tratar os fenômenos a partir das várias escalas de análise, pois assim será possível
identificar como eles se manifestam nas diversas realidades e quais são as relações que se
constroem. Para que isso seja possível é necessário realizar pesquisas já que essa temática,
comumente, aparece nos matérias didáticos a partir de uma escala nacional. Embora a
pesquisa demande tempo e trabalho, há uma grande possibilidade de ter bons debates acerca
do rural se considerar que trabalhar os fenômenos em diferentes escalas produz um
aprendizado com significado e a compreensão da realidade.
Por meio da análise das entrevistas e das observações de aulas constatamos que as
abordagens do rural devem ser mais aprofundadas nas aulas de Geografia. Embora os
professores digam que não encontram dificuldade em tratar do espaço rural nas aulas de
Geografia, percebemos que eles demonstram limitações no que se refere aos conteúdos do
rural goiano, isso pode estar associado às dificuldades de acesso a referenciais que os
abordem. Também foi possível verificar na análise dos documentos e dos materiais didáticopedagógicos que os conteúdos, como são apresentados, não permitem abordagens do rural em
uma perspectiva crítica. Deste modo, torna-se fundamental que os professores busquem
problematizar essas questões, ampliem os referenciais teórico-metodológicos e procurem
valorizar elementos do cotidiano dos alunos que enriqueçam os debates nas aulas. Muitas
vezes, o livro didático é o principal referencial teórico dos professores e por apresentar os
conteúdos de forma resumida e em uma única escala de análise, como já mencionado
anteriormente, não possibilita um aprofundamento dessas discussões.
Diante disso, os referenciais teórico-metodológicos construído na academia
contribuem para aprofundar as discussões sobre a temática, a disciplina de Geografia Agrária
é uma importante referencial para isso, já que se configura como uma das principais
disciplinas que discute o espaço rural. A partir da análise do plano de ensino dessa disciplina a
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proposta das discussões sobre o espaço rural são pertinentes para os debates a partir de uma
vertente crítica para a educação básica. As indicações feitas pelos PCNs e DCNs também são
relevantes para as abordagens nas aulas de Geografia desde que os professores direcionem e
encaminhem as aulas buscando elementos que contribuam para uma compreensão coerente do
espaço rural.
Vários conteúdos perpassam a temática do rural, e comumente os mais recorrentes
são as abordagens voltadas para aqueles que o tratam a partir dos aspectos produtivos e de
distribuição de terras. Deste modo, vale salientar que há outras discussões do espaço rural que
são importantes e merecem ser tratados nas escolas, tais como: os impactos ambientais, as
questões relativas aos movimentos sociais, as alternativas de reprodução social dos pequenos
produtores, os modos de vida das comunidades tradicionais, o campesinato, a
multifuncionalidade e a pluriatividade do rural, dentre outros. Estes conteúdos devem ser
abordados sempre evidenciando o papel dos sujeitos desde espaço.
Nas discussões dos conteúdos impactos ambientais e modernização da agricultura
buscamos contemplar os elementos para o debate que não estejam somente voltados para os
aspectos econômicos do rural, mas evidenciando o papel dos seres humanos tanto do ponto de
vista da interferência quanto dos efeitos dessas interferências na sociedade.
Os impactos ambientais no espaço rural são ocasionados pelas atividades
humanas. Problemas como degradação dos recursos hídricos e do solo são exemplos do
resultado da apropriação desses recursos sem a devida conscientização, uma apropriação
perversa que provoca perdas para a toda a sociedade. Além de impossibilitar a utilização
desses recursos para as futuras gerações, provoca prejuízos irreparáveis para os recursos
naturais. Estas abordagens contribuem para ponderar sobre quem são os responsáveis por
esses problemas e demonstrar os danos que estes impactos trazem para a sociedade.
Nesta mesma vertente também discutimos a modernização da agricultura. Além
dos aparatos tecnológicos inseridos no campo e do aumento da produção a modernização da
agricultura ocasionou profundas mudanças para os sujeitos do espaço rural. Problemas como
má distribuição de terras e expulsão dos camponeses de suas terras forma acentuadas com
esse processo. Baseadas no capitalismo a modernização fortaleceu as segregações sociais por
meio de um sistema que privilegiava o grande produtor. Apresentar estes elementos nas aulas
é fundamental para que os alunos tenham uma compreensão aprofundada dos fenômenos,
evidenciando as injustiças promovidas pelo modo de produção que gere nossa sociedade.
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O espaço rural nas aulas de Geografia é desvelado a partir de sua espacialidade.
Entender as relações que se estabelecem nesse espaço possibilita aos alunos desconstruir
ideias pejorativas do rural, ultrapassando a concepção do espaço rural como ‘celeiro do
mundo’, por exemplo. Valorizando os sujeitos, as lutas e a cultura demonstrando que o espaço
rural é uma importante esfera da sociedade com funções que são característicos somente dele.
Cientes desses elementos e diante de todas as dificuldades postas pela realidade da
educação brasileira cabem aos professores a perspectiva de acreditar que a educação ainda é
uma das melhores possibilidades para ascensão social e econômica dos sujeitos. Também é
importante que os professores mantenham a consciência ética de exercer sua função da
melhor forma, bem como sempre buscar meios para potencializar as aulas, pois ser professor
exige constante estudo, já que o mundo está sempre em transformação.
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ANEXO 01
ESTUDO DA ARTE: AS PESQUISAS QUE PERPASSAM A TEMÁTICA DO RURAL
EM TESES E DISSERTAÇÕES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA QUE POSSUEM LINHA DE PESQUISA RELACIONADA A ENSINO E
APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA, 2012 – 2016

AUTOR

UNIVERSIDADE

MODALIDADE

Everton de Moraes Universidade Federal do Doutorado
Kozenieski
Rio Grande do Sul

TITULO

ANO DE
DEFESA

A produção do espaço rural: 2016
transformações das dinâmicas
produtivas e da agricultura na
microrregião de Erechim

Universidade Federal de Mestrado
Santa Maria

A desterritorialização das escolas 2016
no campo do município de Dona
Francisca/RS

Divanir
Santana

Zaffani Universidade Est.Paulista Mestrado
Júlio de Mesquita Filho/
Pr. Prudente

Visões dos sujeitos escolares sobre 2016
a educação do campo na
microrregião
geográfica
de
Andradina

Christiano
Teixeira

Correa Universidade Federal do Mestrado
Rio Grande do Sul

Geografia na educação do campo: 2016
possíveis contribuições

Alex Cristiano de Universidade Federal de Mestrado
Souza
Uberlândia

Trabalho e educação: crítica à 2016
produção do conhecimento sobre
educação no campo na geografia'

Karyn
Figueira

Do chão batido à sala de aula - a 2016
territorialização do MST na
constituição da escola estadual de
ensino
fundamental
Ataliba
Rodrigues das Chagas - São
Gabriel – RS

Altair Groff

Horst Universidade Federal de Mestrado
Santa Maria,

Anderson Bem

Mariana
Vasconcelos
Silva

Universidade Estadual de Doutorado
Maringá,

A política educacional para o 2016
espaço agrário na mesorregião
oeste do Paraná (1950-2014)

Fundação
Universidade Mestrado
da Federal de Mato Grosso do
Sul

A questão agrária e o ensino de 2016
geografia nos anos iniciais em Ilha
Solteira (SP): relação campocidade e novas práticas

Felipe Alexandre da Universidade Estadual do Mestrado
Silva
oeste do Paraná

Educação na casa familiar rural de 2015
Capanema/PR: práticas educativas
de educação rural ou educação do
campo?

Diana
Alves

Pensando a educação do campo no 2015
ensino superior de geografia: um

da

Silva Universidade do Estado do Mestrado
Rio de Janeiro
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estudo de caso sobre o CEGeo

AUTOR

UNIVERSIDADE

MODALIDADE

TITULO

ANO DE
DEFESA

Eliana Menossi da Fundação
universidade Mestrado
federal de mato grosso do
Silva Floriano,
sul

Relação campo-cidade, currículo 2015
e abordagens no ensino de
Geografia

Eduardo Pastorio,

Universidade Federal de Mestrado
Santa

Nucleação das escolas do campo: 2015
o caso do município de são
Gabriel/RS

Saviaona
Vasconcelos Soares

Universidade de Brasília

Mestrado

Trabalho, educação do campo e 2015
emancipação, da ideologia à
materialidade: uma análise do
processo de institucionalização da
educação do campo

Alexandre Orsi,

Universidade Estadual de Mestrado
Londrina

Jovens do campo na escola e 2015
campo na escola dos jovens:
estudo de caso

Franciele Druzian

Universidade Federal de Mestrado
Santa Maria

O lugar da educação infantil do 2015
campo na escola municipal de
ensino
fundamental
major
Tancredo Penna de Moraes, Santa
Maria/RS

Ildranis Lauini Moro Universidade Federal do Mestrado
Espírito Santo

As ‘transformações’ no espaço 2015
rural e a atuação da pedagogia da
alternância no município de Rio
Novo do Sul-ES

Maria
Mota

da Universidade Federal de Mestrado
Uberlândia

Movimento dos trabalhadores 2015
rurais sem terra - MST e a escola
nacional Florestan Fernandes Enff: a construção da educação do
campo no Brasil

Francieli
Caus

Regina Universidade Estadual do Mestrado
Oeste do Paraná,

O emprego do trabalho de campo 2015
no ensino de geografia das escolas
do núcleo regional de educação de
Francisco Beltrão-PR

Edimar
Rossetto

Rodrigo Universidade estadual do Mestrado
Oeste do Paraná

O projeto formativo de educação 2015
do campo do movimento dos
atingidos por barragens (MAB) no
oeste e no sudoeste paranaense

Sousa Universidade Federal do Mestrado
Espírito Santo

Monopolização e r-existências: a 2015
educação
do
campo
na
territorialidade camponesa no
noroeste do espírito santo

Angelo
Zanoni

Eleusa

de

Mara Edilara Batista Universidade Federal do Doutorado
de Oliveira
Paraná

As políticas públicas em educação 2015
do campo, entre a subordinação e
a autonomia: o Projovem campo –
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saberes da terra e sua implantação
na Paraíba no contexto da questão
agrária
Ednizia
Ribeiro Universidade Federal da Doutorado
Araujo Kuhn,
Bahia

Análise da política de educação 2015
do campo no Brasil: meandros do
PRONERA e do PRONACAMPO

Landerson
Barros

O viver e o produzir no contexto 2014
da educação do campo: o caso da
escola
estadual
de
ensino
fundamental Dirceu Moreira,
Pelotas-RS

Antoria Universidade Federal de Mestrado
Santa Maria

Flavio Augusto de Universidade Estadual de
Carvalho
Londrina

Mestrado

Agronegócio, mídia e ensino de 2014
geografia

Rodrigo
Camacho

Simão Universidade Est.Paulista Doutorado
Júlio de Mesquita Filho/Pr.
Prudente

Paradigmas em disputa
educação do campo

Mariana
Lemes

Santos Universidade Federal de Mestrado
Uberlândia

Territorialização do capital e as 2014
contradições da educação do
campo na microrregião de Três
Lagoas (MS)

Angelica Cirolini,

Universidade Federal do Doutorado
Rio Grande do Sul

Carvalho, Guilherme Universidade Federal do
Pereira
Tocantins

na 2014

A inclusão de tecnologias digitais 2014
nas escolas do meio rural de
restinga Sêca, RS: o atlas
geográfico eletrônico e escolar na
perspectiva dos processos de
ensino e aprendizagem

Mestrado

Educação do campo e o contexto 2014
da educação na alternância: o caso
da escola família agrícola de Porto
Nacional-TO

Priscylla Karoline de Universidade Federal de Mestrado
Menezes
Goiás

Ser jovem, ser estudante, ser do 2014
campo: a concepção de rural e
urbano para jovens estudantes em
escolas públicas das cidades de
Goiânia e Trindade

Manuela Pereira de Universidade Federal da Mestrado
Almeida Pinto
Bahia

A questão agrária e a escola 2014
família agrícola de riacho de
Santana – BA

Universidade Estadual de Mestrado
Londrina

Análise de concepções de campo 2014
e cidade de alunos de áreas rurais
e urbanas e a aprendizagem
geográfica

Reis Universidade Federal de Mestrado
Goiás

Os conteúdos escolares sobre a 2013
cidade e o urbano: desafios das
práticas do professor de geografia
à construção da cidadania

Eder Batista Edimar

Zuzy
dos
Pereira
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Ivonete Terezinha Universidade estadual do Mestrado
Tremea Plein
oeste do Paraná

Não é escola, é casa!? A 2013
pedagogia da alternância nas
casas familiares rurais do sudoeste
do Paraná

Amarildo
Pereira

Nunes Universidade Estadual do Mestrado
Oeste do Paraná

Territorialidades da educação do 2013
campo na região sudoeste do
Paraná na última década (20002010)

Cândida Universidade Federal de Mestrado
Santa Maria,

Ensino de geografia e o trabalho 2013
de
campo:
construindo
possibilidades de ensino e
aprendizagem sobre o espaço
urbano e rural em Júlio de
Castilhos, RS

Carmen
Cioccari

Claudia
Costa

Lucia

da Universidade Federal de
Uberlândia

Doutorado

A escola do urbano no campo do 2013
município de Catalão/GO: ensino
de geografia nas especificidades
do lugar

Maria Isabel Farias

Universidade Est. Paulista Mestrado
Júlio
de
Mesquita
Filho/Pr.Prudente

Os processos de territorialização e 2013
desterritorialização da educação
do campo no sudoeste do Paraná

Jussara
Fragal Portugal

Universidade do Estado da Doutorado
Bahia

“Quem é da roça é formiga!”: 2013
histórias de vida, itinerâncias
formativas e profissionais de
professores de geografia de
escolas rurais

Silas Nogueira de Universidade Est.paulista
Júlio de Mesquita filho/Rio
Melo
Claro

Francilane
de Souza

Eloíza
Castro

Mestrado

Uma leitura geográfica da 2012
educação no campo: o caso da
escola municipal agrícola de Rio
Claro-SP

Eulália Universidade Est.Paulista Doutorado
Júlio
de
Mesquita
Filho/Pr.Prudente

As "Geografias" das escolas no 2012
campo do município de Goiás:
instrumento para valorização do
território do camponês?

Vitória

de Universidade Federal de Mestrado
Goiás

A relação campo-cidade no ensino 2012
de geografia da escola municipal
Arminda Rosa de Mesquita

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (2017). Organização: Janainni Gomes de Andrade.
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APÊNDICE 01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

O ESPAÇO RURAL GOIANO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE
SENADOR CANEDO, 2017

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DE AULAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:
1.1 Nome
1.2 Endereço:
1.3 Fone:
2. IDENTIFICAÇÃO DA AULA OBSERVADA
Prof.
2.1 Data: Horário :
Turno: Ano:
2.2 Número de alunos matriculados da classe: Frequência do dia :
2.3 Livro didático (Referência de acordo com as normas da ABNT): Relação professor
aluno:
2.4 Organização da sala de aula:
2.5 Conteúdo da aula:
2.6 Conhecimento prévio dos alunos mobilizados:
2.7 O cotidiano dos alunos é valorizado?
2.8 Descrição da aula:
2.9 Metodologia e recursos didáticos utilizados:
2.10

Observações gerais sobre o tema da pesquisa:

2.11

Concepção de método (método da ciência, da geografia, da cognição)

utilizada pelo professor:
2.12

Formas de avaliação

2.13

Outras observações
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APÊNDICE 02
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

O ESPAÇO RURAL GOIANO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE
SENADOR CANEDO

Roteiro de Entrevista
1.

Dados pessoais:

Nome:
Origem:

Sexo: M ( ) F ( )

Idade:
E-mail:
Telefone: ( )
2.

Dados profissionais:

Endereço:
Turno: Séries que leciona:
Carga horária semanal:
Regime de trabalho:
( ) concursado
( ) contratado
( ) substituto
3.

Formação acadêmica:

Graduação:
Ano de Conclusão:
Instituição:
Pós – Graduação:
Ano de Conclusão:
Instituição:

4.

Dados sobre os materiais didáticos:

4.1

Livro que adota:

4.2

O espaço rural aparece nestes materiais? Como?

4.3

Quando não aparece qual alternativa utiliza?
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4.4

Além do livro qual outro material didático utiliza para preparação/ministração de

aulas?
4.5

Como o currículo apresenta esse conteúdo?

4.6

Em sua opinião quais aspectos são evidenciados nesse material?

4.7

É possível trabalhar o rural como o currículo apresenta?

4.8

Existe alguma crítica referente à forma como os materiais tratam o rural?

5.

Abordagem do espaço rural

5.1 Em algum momento de sua vida já teve a experiência de viver no campo?
5.2 Você considera a temática referente ao rural importante? Por quê?
5.3 Você conhece quais aspectos do rural goiano? E o rural de Senador Canedo?
5.4 Quais desses elementos são importantes para tratar nas aulas de Geografia?
5.5 O espaço rural aparece nos conteúdos de Geografia? Como?
5.7 Há dificuldades nas abordagens dos conteúdos que envolvem o espaço rural? Em que
medida?
5.8 Os conhecimentos adquiridos na academia contribuem para ensinar estes conteúdos? De
que maneira?
5.9 Ao trabalhar essa temática quais os principais referenciais teóricos mobiliza?
6. Se você fosse dar uma aula que tivesse como tema o espaço rural, ou algum conteúdo em
que essa temática perpassasse como trabalharia?
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APÊNDICE 03
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APÊNDICE 04
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APÊNDICE 05

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa
intitulada: “O ESPAÇO RURAL GOIANO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO ENSINO
FUNDAMENTAL EM SENADOR CANEDO/GO”. Meu nome é Janainni Gomes de
Andrade, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Geografia. Após receber
os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao
final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra
pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você
não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a
pesquisa

poderão

ser

esclarecidas

pela

pesquisadora

responsável,

via

e-mail

janainniandrade10@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s)
seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)992605561/ (62)32067480. Ao persistirem as dúvidas
sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone
(62)3521-1215.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA:
A pesquisa intitula-se: “O ESPAÇO RURAL GOIANO NAS AULAS DE
GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SENADOR CANEDO/GO”. O tema
proposto aborda o ensino dos conteúdos referentes ao espaço rural na Educação Básica.
Assim, tem-se como objetivo geral: Analisar como o espaço rural goiano tem sido tratado nas
aulas de Geografia do Ensino Fundamental em escolas de Senador Canedo/GO. E como
objetivos específicos: Investigar quais os conceitos perpassa as discussões sobre o espaço
rural nas aulas de geografia, no Ensino Fundamental em Senador Canedo/GO; Verificar como
os professores tratam os conteúdos referentes ao espaço rural goiano nas aulas de Geografia;
Averiguar de que forma os professores de geografia mobilizam o rural goiano como
referencia na valorização do cotidiano dos alunos; Investigar como o rural goiano é trabalhado
nas escolas situadas em áreas urbanas e rurais do município; Apresentar propostas para
trabalhar o espaço rural goiano em aulas de Geografia. Na pesquisa realizaremos entrevistas
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com os professores de Geografia das escolas de Senador Canedo/GO e observações de aulas
de Geografia do Ensino Fundamental.

Observações: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua
participação. Também asseguramos o sigilo e a privacidade de vocês quanto das informações
confidenciais envolvidos na pesquisa. As informações não serão divulgadas de forma a
possibilitar sua identificação, pois os envolvidos na pesquisa serão identificados apenas por
pseudônimos ou códigos.

Assim, faz-se importante que assinale a seguir:
( ) Permito a divulgação das informações oriundas das entrevistas a serem publicados na
pesquisa;
( ) Não permito a divulgação das informações oriundas das entrevistas a serem publicados na
pesquisa;
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APÊNDICE 06
Consentimento da Participação na Pesquisa:

Eu,................................................................................................................., inscrito(a) sob o
RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do
estudo intitulado “O ESPAÇO RURAL GOIANO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO ENSINO
FUNDAMENTAL EM SENADOR CANEDO/GO”. Informo ter mais de 18 anos de idade e
destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente
informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador (a) responsável Janainni Gomes de Andrade
sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis
riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que
posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer
penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de
pesquisa acima descrito.
Senador Canedo,........ de ............................................ de 2016

Este item é exclusivo para os professores participantes da pesquisa: (o/a participante deve
rubricar dentro do parêntese):
( ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa;
( ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa.

___________________________________________________________________
Assinatura por extenso do(a) participante

