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conteúdos continuarão os clássicos, os do livro 
didático? Isso não é defeito algum. Podemos, no 
entanto, adicionar um tempero a esses conteúdos: 
o que eu quero ensinar quando ensino, por 
exemplo, urbanização, “geografia agrária”, 
“aspectos da natureza”, “globalização”, etc. Que 
valores éticos, estéticos e políticos eu adiciono aos 
conteúdos. Kaercher (2011, p.3) 



RESUMO 
 

 
 
 

 

O estudo contemporâneo de temas regionais no âmbito educacional no Brasil revela-se 
relevante desafio para a Geografia Escolar. Em 2016, a CRE de Rolim de Moura retirou a 
disciplina de Estudos Regionais de sua matriz curricular e substituiu-a por outra sob a 
justificativa da inexistência de conteúdos e materiais regionalizados para uso didático. A partir 
de então, surge a inquietação na busca por compreender sobre como a escola vem 
trabalhando as temáticas regionais, uma vez que o ensino da Geografia ganha maior 
significado ao considerar o espaço geográfico efetivamente reconhecido e vivenciado pelo 
estudante em seu cotidiano. Portanto, a proposta desta dissertação, consiste na abordagem 
da Geografia Regional, tendo como foco o conteúdo agrário no contexto do espaço 
amazônico/rondoniense. Diante das atuais dinâmicas territoriais agrárias no estado, acredita 
ser importante os estudantes identificarem-se dos impactos sociais e ambientais ocasionados 
pela expansão das fronteiras agrícolas e o crescimento do agronegócio. A pesquisa foi 
realizada no período de maio e junho de 2019, com 64 estudantes do 6º e 7 anos da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek, do município de Santa Luzia 
D’Oeste-RO. Os resultados evidenciaram, por meio de questionário, que a percepção dos 
estudantes referente aos conteúdos da Geografia Agrária, assemelha-se à proposta do livro 
didático. Para tal crítica, analisou-se o Livro utilizado pelos estudantes- Expedição Geográfica 
do 6º ano aprovado pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) para o ano de 2015. O livro 
revela que as contradições socioeconômicas existentes no meio rural brasileiro são tratadas 
de forma superficial e dentro de um contexto pacífico e harmonioso, apenas do ponto de vista 
da produção econômica da agricultura capitalizada. Para o cumprimento dos objetivos 
específicos, que consiste na sistematização de temas agrários no ensino fundamental, contou-
se com a participação dos professores da regional de Rolim de Moura, que contribuíram para 
a formação dos grupos de estudos e oficinas pedagógicas. Como produto final, organizou-se 
conteúdos curriculares para o ensino fundamental, a elaboração de planos de aulas numa 
perspectiva teórica e metodológica da concepção da Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval 
Saviani, envolvendo as seguintes temáticas: I Dinâmicas Territoriais em Rondônia - Expansão 
da Agropecuária; II Agricultura Familiar em Rondônia; III Dinâmica da População em 
Rondônia- Migração e Êxodo Rural; IV As representações Simbólicas dos Povos Indígenas e 
Povos e Comunidades Tradicionais de Rondônia; V Gênero e Trabalho no Campo e VI 
Reforma Agrária e Conflitos Agrários em Rondônia. A segunda parte da dissertação dedicou-
se exclusivamente à fundamentação metodológica dos planos de aulas, originando o Caderno 
de Atividades. 

 
 

Palavras-chave: Ensino da geografia; Agrário/Rondônia; Livro didático e Formação de 
professores. 



 

ABSTRACT 

 
 
 

El estudio contemporáneo de temas regionales en el campo educativo en Brasil resulta ser un 
desafío relevante para la Geografía Escolar. En 2016, CRE de Rolim de Moura retiró la 
disciplina de Estudios Regionales de su matriz curricular y la reemplazó por otra bajo la 
justificación de la falta de contenidos y materiales regionalizados para uso didáctico. A partir 
de entonces, surge la ansiedad en la búsqueda de entendimiento sobre cómo la escuela ha 
estado trabajando en temas regionales, ya que la enseñanza de la Geografía adquiere mayor 
significado al considerar el espacio geográfico efectivamente reconocido y experimentado por 
el alumno en su vida diaria. Por tanto, la propuesta de esta tesis, consiste en el abordaje de 
la Geografía Regional, enfocándose en el contenido “agrario” en el contexto del espacio 
Amazonia / Rondônia. Dada la dinámica territorial agraria actual en el estado, considera 
importante que los estudiantes tomen conciencia de los impactos sociales y ambientales 
provocados por la expansión de las fronteras agrícolas y el crecimiento de la agroindustria. La 
investigación se realizó en el período de mayo a junio de 2019, con 64 alumnos de 6o y 7o 
año de la Escuela Estatal de Educación Primaria y Secundaria Juscelino Kubitschek, del 
municipio de Santa Luzia D’Oeste-RO. Los resultados mostraron, a través de un cuestionario, 
que la percepción de los estudiantes sobre los contenidos de la geografía agraria es similar a 
la propuesta del libro de texto. Para esta crítica, se analizó el Libro utilizado por los estudiantes 
de 6º año de la Expedición Geográfica aprobado por el PNLD (Plan Nacional de Libros de 
Texto) para 2015. El libro revela que las contradicciones socioeconómicas existentes en el 
medio rural brasileño son tratadas de manera superficial y en un marco pacífico. y contexto 
armonioso, solo desde el punto de vista de la producción económica de la agricultura 
capitalizada. Para el cumplimiento de objetivos específicos, que consiste en la sistematización 
de la temática agraria en la educación básica, la participación de docentes de la regional de 
Rolim de Moura, que contribuyó a la formación de grupos de estudio y talleres pedagógicos. 
Como producto final, se organizó el contenido curricular para la educación primaria, la 
elaboración de planes de lecciones desde una perspectiva teórica y metodológica de la 
concepción de la Pedagogía Histórico-Crítica de Demerval Saviani, involucrando los 
siguientes temas: I Dinámicas Territoriales en Rondônia - Expansión de la Agricultura ; II 
Agricultura familiar en Rondônia; III Dinámica de la población en Rondônia - Migración y éxodo 
rural; IV Representaciones simbólicas de pueblos indígenas y pueblos y comunidades 
tradicionales de Rondônia; V Género y trabajo en el campo y VI Reforma agraria y conflictos 
agrarios en Rondônia. La segunda parte de la disertación estuvo dedicada exclusivamente a 
la base metodológica de los planes de lecciones, originando el Activity Book. 

 
 
 

Palabras clave: Enseñanza de la geografía; Agrário / Rondônia; Libro de texto y formación 
de profesores 
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APRESENTAÇÃO 

 
A minha trajetória em Rondônia iniciou em 1998, após sair de Maringá/PR, 

com a promessa de lecionar em uma escola recém-inaugurada na área rural do 

município de Santa Luzia D’Oeste/RO. Na época, não tinha formação 

acadêmica, apenas o antigo magistério que me permitia o direito de lecionar nas 

séries iniciais do ensino fundamental, o antigo primário. Fui apresentada na 

Secretaria Municipal de Educação e, para minha surpresa, ofertaram-me as 

aulas de Geografia e de História nas turmas de 5º aos 8º anos, pois 90% dos 

docentes do município não tinham formação acadêmica. 

No início dos anos 2000, os professores foram convidados a participarem 

do Programa de Formação de Professores Leigos em Rondônia (PROHACAP), 

sendo que, por meio desse programa em 2004, concluí minha licenciatura em 

Geografia. Por conviver 20 anos na educação em Rondônia, lecionando no 

ensino Fundamental e Médio presenciei as principais reformas educacionais no 

estado de Rondônia - a formação de professores no programa PROHACAP e a 

construção do Referencial Curricular para o Estado de Rondônia. 

Em 2012, fui eleita vice-diretora (gestão democrática) no CEEJA 

Domingos Vona, em Santa Luzia D’Oeste. A função de gestora pedagógica me 

possibilitou conhecer os bastidores da educação ao participar das incansáveis 

reuniões com a Coordenadoria (CRE). Neste ambiente conheci as estruturas 

administrativas e técnicas das pessoas que protagonizam a educação fora da 

sala de aula, cujas decisões que dali saem permeiam a organização pedagógica 

de nossas escolas. Foi por meio de uma destas decisões que me levou a pensar 

na temática desta dissertação. 

Em 2016 a CRE- Rolim de Moura anunciou a Port. nº 1.461/2016 

GAB/SEDUC, que diz respeito a art. 1º Implantar a unificação da Matrizes 

Curriculares, ou seja, padronizar os componentes curriculares da base 

diversificada das disciplinas escolares. A decisão tomada pelas escolas resultou 

na exclusão da disciplina de Estudos Regionais do Ensino Fundamental a 

disciplina apresentava-se na estrutura curricular desde 2004. A Justificativa para 

a exclusão da disciplina de Estudos Regional, baseou-se pela ausência de 

material didático e conteúdos específicos da geografia e história de Rondônia 

para os anos finais do ensino fundamental. 
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A partir de então, a proposta apresentada nesta dissertação, baseia-se 

nas discussões sobre a importância de visibilizar a Geografia Regional, no 

contexto agrário de Rondônia. A trajetória da formação do Estado de Rondônia 

sempre esteve em volta de uma dinâmica territorial que se modela de acordo 

com os interesses econômicos globais. Em pouco tempo uma agricultura 

predominante familiar, sente a transição abrupta para a agricultura capitalizada. 

A expansão das fronteiras agrícolas no estado de Rondônia fez emergir vários 

fenômenos que incidem diretamente na vida dos povos rondoniense. A migração 

campo cidade trouxe impacto na agricultura familiar, deixamos de produzir 

menos alimentos direcionados ao mercado local e nacional para dar lugar aos 

produtos de commodities atendendo a economia mundial. Os conflitos pela 

posse de terra se intensificaram com a ação de grileiros, e as áreas destinadas 

à preservação ambiental sofreram destruição ao substituir a vegetação por 

pastos      e soja. A população indígena e as comunidades tradicionais têm os 

seus direitos desrespeitados o seu modo de vida ameaçada, a perda da 

identidade cultural de um povo que deu origem a este imenso país. 

Para discutir as dinâmicas agrárias em Rondônia, temos que abordar 

como início do processo educativo “o lugar em que vivemos”. Sendo assim, foi 

possível discorrer sobre essa temática, acompanhando os movimentos 

econômicos que se configuraram no próprio município, a exemplo disso, o de 

Santa Luzia d’Oeste. Para tanto, foi necessário          transformar-se em um 

“professor pesquisador”, ou seja, produzir o próprio material didático. 

Ressaltando, que os professores que buscam enveredar por esse caminho, 

devem lembrar que a elaboração de material didático, consiste não apenas na 

seleção fragmentada de conteúdos enciclopédico retirado da internet ou coisa 

parecida, mas sim, é preciso realizar um estudo aprofundado, considerando as 

bases epistemológica dos conteúdos, assim como, as concepções pedagógicas 

ancorada em uma estrutura teórica e metodológica. 

O material construído pelo professor, pode contrapor a muitas situações 

reproduzidas nos livros didáticos distribuído pelo MEC, muitos deles preconizam 

um ideário de agricultura capitalizada. Quanto aos conteúdos referentes aos 

territórios do campesinato, das populações indígenas e comunidades 

tradicionais, muitas vezes são ocultados ou pouco destacados nos textos e 

imagens, além de em alguns contextos distorcerem a realidade. 
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O modelo de produção agrícola eleito para ser destaque em alguns livros 

didáticos é marcado por grandes interesses econômicos que ao (des)organizar 

o território desencadeia diversos problemas de ordem social, econômica e 

ambiental. Esses fatos devem ser amplamente discutidos em sala de aula. 

Sendo assim, é de extrema importância que o professor, ao selecionar o livro 

didático, verifique também como os autores abordam os distintos interesses 

sociais pela terra. 

Contudo, para projetar a educação em Rondônia a partir de um olhar 

regional em tempos de globalização, nós, educadores e pesquisadores, temos 

que ser protagonistas nessa ação. Assegurar uma geografia escolar preocupada 

com a formação integral do estudante, que ele reconheça o seu lugar no mundo, 

adquirem habilidades para desnaturalizar em vez de naturalizar as mutações 

territoriais que ocorrem ao seu redor. 

Pode-se perguntar aos estudantes: Como o Estado brasileiro deve 

contribuir para garantir que os direitos dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais e o território dos camponeses sejam respeitados? O que significa 

latifúndio improdutivo? Qual é a percepção referente às transformações da 

paisagem rural de Rondônia? Quais elementos naturais e sociais se fazem 

presentes nessa paisagem? Quais são as contradições por trás das “belas 

imagens” que estampam imensas lavouras de monoculturas em espaços antes 

ocupados pela Floresta Amazônica? Por que os camponeses estão migrando, 

saindo das áreas rurais, e onde as pessoas estão indo morar? 

Se não houver intervenção no processo ensino e aprendizagem, o 

estudante não compreenderá a existência de uma frente provocando esses 

fenômenos, ou seja, um “campo de força” que é controlado por uma classe social 

que expulsa a outra de seu território. As condições de moradia e emprego, a 

economia, a urbanização, o meio ambiente, a saúde, educação e qualidade de 

vida também refletem o processo de ocupação de como foi e está sendo 

construído e organizado o espaço em que vivemos. 

As discussões apresentadas na dissertação, inclui proposta para 

elaboração de planos de aulas com sequência didática, incentivando o professor 

a criação do próprio material, e dessa forma, contribuir para aproximar os 

conteúdos regionais/ agrário, nas estruturas curriculares dos documentos que 

permeiam à especificidade da geografia escolar em Rondônia. 
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INTRODUÇÃO 

 
A década de 1990 foi considerada um marco na educação brasileira. O 

governo federal iniciou uma série de reformas educacionais apresentando como 

principal proposta a  reformulação de conteúdos da estrutura curricular, bem 

como as políticas que envolvem a base administrativa e pedagógica das escolas.  

Adentrando o ano de 2000, o Estado de Rondônia se projeta para o 

cumprimento das metas estabelecidas pela LDB nº 9.394/1996, que culminaram 

no Programa de Habilitação de Professores Leigos – PROHACAP (vigente entre 

os períodos de 2000 a 2010) e na elaboração do Referencial Curricular para o 

Estado de Rondônia (RCRO) em 2013, em consonância com  as Diretrizes 

Curriculares Nacionais/DCNs, assegurado pelo Conselho Nacional de 

Educação/CNE, conforme Parecer CNE/CEB nº 7/2010, que garante o 

reconhecimento do currículo contextualizado pela realidade local, social e 

individual da escola e do aluno 

A discussão sobre a presente dissertação iniciou em junho de 2016, com 

a implantação da Portaria nº 1.461/2016 GAB/SEDUC1, que diz respeito à 

unificação das Matrizes Curriculares nas escolas da rede pública de ensino em 

Rondônia. O artigo 3º da presente portaria refere que as escolas que oferecem 

o Ensino Fundamental do (6ª aos 9º anos) deveriam indicar, na parte 

diversificada2, um componente curricular de livre escolha respeitando as 

características regionais e locais da comunidade onde a instituição de ensino 

está inserida, em outras palavras, a base diversificada constitui a formação de 

conteúdos complementares que devem se adequar à realidade de sua instituição 

escolar. 

Portanto, ao optar pela escolha de uma única disciplina, a CRE de Rolim 

de Moura, que mantinha em sua estrutura curricular a disciplina de Estudos 

 

1 Implantar as Matrizes Curriculares Unificadas constantes dos anexos I a V desta Portaria, para 
a aplicação imediata nas Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, a partir do ano letivo de 
2016, nas etapas de Ensino Fundamental do 6º aos 9º anos Regular e do 5º e 8º anos da 
Educação Fundamental de Jovens e Adultos –EJA Ensino Médio Regular e EJAs e Ensino Médio 
do Campo, e dá outras providências. 
2 A parte diversificada possibilita que as Unidades Federativas, escolas e redes de ensino público 
e de ensino privado apresentem em suas grades temas de relevância social e cultural, 
contextualizados com a realidade dos seus alunos e da comunidade escolar como um todo. Em 
suma, o objetivo de ter uma parte diversificada nos currículos locais é buscar formas de suprir 
as carências e necessidades das escolas brasileiras que experimentam os mais diferentes 
contextos. 
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Regionais aplicada aos anos finais do ensino fundamental retirou-a de sua matriz 

curricular, justificando que a substituição ocorreu em virtude das constantes 

reclamações dos professores que alegaram não ter conteúdos e materiais 

didáticos sistematizados para trabalhar a Geografia e História de Rondônia. 

Embora o RCRO tenha se preocupado em valorizar a realidade “cultural 

e social” do estudante, na prática essa proposta não efetivou, veja o que diz o 

próprio documento “fornecer às escolas informações e orientações sobre 

estratégias pedagógicas e contemplar as especificidades regionais 

(RONDÔNIA, 2013, p.9), a proposta curricular também previa a seleção dos 

saberes, das competências e habilidades a serem desenvolvidas durante o 

ensino e aprendizagem do estudante, considerando o desenvolvimento humano 

e sua relação com o outro, estabelecendo pontos de reflexão no meio social. 

Há que se considerar, que o documento curricular regionalizado não 

consolidou-se na prática. Considerando a minha atuação na docência, posso 

afirmar que trabalhar conteúdos regionalizados tem sido um desafio na geografia 

escolar, pois os temas universais estão expostos nas estruturas curriculares da 

escola por meio dos livros didáticos distribuídos pelo MEC, enquanto que os 

regionais dependem exclusivamente do professor em “querer” trabalhar ou não, 

uma vez que o mesmo terá que organizá-los e sistematizá-los em atividades 

pedagógicas. Sem materiais didáticos ou incentivos para a sua elaboração, o 

professor não identifica quais conteúdos regionais abordar em sala de aula. 

O trabalho com conteúdos regionalizados demanda de “tempo” para o 

professor “pesquisar” (ter aporte teórico), as novas propostas educacionais 

subtraem muito tempo do professor na resolução de tarefas burocráticas. 

Corroborando com esse enunciado, vale lembrar o quanto os professores ficam 

horas e horas preenchendo uma série de fichas e instrumentais, devendo 

apresentar agilidade para operar os diários eletrônicos sob pressão do 

cumprimento de “tempo”, desempenhar todas as atividades do calendário 

escolar e organizar o planejamento de sala de aula sob rígido controle dos 

conteúdos. Não bastassem as tarefas técnicas, o professor também carrega 

consigo a preocupação de contemplar as expectativas quantitativas dos 

indicadores educacionais, caso contrário é alvo de duras críticas, passando a ser 

responsabilizado pelo fracasso escolar dos estudantes. Assim, essas atribuições 

afastam os docentes de sua capacidade de criação (intelectual) pelo fato de as 
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escolas não oferecerem condições e incentivos às práticas de leituras, pesquisas e 

qualificação. Diante das condições de trabalho do docente fica mais fácil 

trabalhar com o que já existe daquilo que vem pronto e o que está sendo cobrado 

pelas políticas de avaliação externa, ou seja, o professor um “executor de 

tarefas”. 

Frente a este quadro, propomos, nesta dissertação, discutir a importância 

de visibilizar a Geografia Regional, evidenciando os aspectos do Agrário em 

Rondônia. Subtendem que este tema é crucial para a compreensão da formação 

territorial do estado, assim como suas implicações originadas pelo projeto de 

colonização ocorrido nas décadas de 1970 e 1980 e, sobretudo na atual 

dinâmica agrária, pontuada pelo crescimento do agronegócio mediante a 

expansão das fronteiras agrícolas. 

O território do agronegócio ganha força ao alimentar a modernização 

tecnológica do rural da região amazônica, a partir de então, promove ataques 

com efeito devastador na natureza, aos territórios do campesinato dos povos e 

comunidades tradicionais, aos territórios culturais, aos Direitos Humanos e à 

educação do/no Campo da Amazônia. A hegemonia do “agronegócio limita a 

disponibilidade de terras às formas coletivas, familiares e culturais de produção 

agropecuária, cujos territórios e territorialidades preenchem a Amazônia de 

riqueza social e cultural inestimável” (COSTA SILVA; NEVES, 2018, p.643). 

A outra situação analisada é a forma como está representado os 

conteúdos do agrário em certos livros didáticos. O LD é sem dúvida um grande 

instrumento de democratização do conhecimento Geográfico, portanto, os 

conteúdos curriculares que apresentam são universais e padronizados e muitos 

deles trazem fortes referências das políticas neoliberais, cuja maior preocupação 

é formar cidadão para atender a interesses da base econômica do país que nem 

sempre estão concatenados com o interesse das diversas representatividades 

dos setores populacionais do Brasil. 

No que concerne aos conteúdos da Geografia agrária muitos deles não 

contemplam a realidade do espaço agrário brasileiro e nem tão pouco, as 

relações sociais de produção no campo, dos impactos socioambientais 

causados pelo modelo do agronegócio, não fazem discussão crítica sobre a 

concentração de terras em poder dos grupos empresariais de capital nacional e 
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internacional e que a mesma gera desigualdade social e violência no campo. 

Não priorizam a necessidade de uma Reforma Agrária no Brasil, demonstrando 

aos estudantes a questão da sua viabilidade enquanto política de Estado, para 

promoção do desenvolvimento social e econômico do país. 

Katuta; Melzer (2017) ao analisar a ênfase dada aos conteúdos de alguns 

livros didáticos, no diz respeito ao agrário, afirma que há mais destaques à 

grande produção de monocultura, nos complexos agroindustriais em detrimento 

da agricultura familiar, dos movimentos sociais do campo, das diversas culturas 

e problemáticas ligadas aos inúmeros conflitos do campo brasileiro. Sendo que: 

 
Tais conflitos atingem os agricultores familiares, os acampados, os 
assentados e todo o conjunto de populações tradicionais que, segundo 
Alfredo Wagner Berno de Almeida (coordenador do Projeto Nova 
Cartografia Social da Amazônia), soma 25 milhões de pessoas que 
ocupam ¼ do território nacional e que, via de regra, vivem no e do 
campo, entre os quais podemos destacar: sertanejos, seringueiros, 
comunidades de fundo de pasto, quilombolas, agroextrativistas da 
Amazônia, faxinalenses, pescadores artesanais, pomeranos, 
indígenas, pantaneiros, quebradeiras de coco, geraizeiros, caiçaras e 
cipozeiros etc. (KATUTA; MELZER, 2017 P.76). 

 

Considerando os expostos, acredita que muito professores acabam 

reproduzindo apenas conteúdos dos livros didáticos com ideário da agricultura 

capitalizada, já os conteúdos que concerne ao território do campesinato, da 

população indígenas e comunidades tradicionais, muitas vezes são ocultados, 

com pouco destaque, ou retratados de forma distorcida da realidade. 

Ressalta-se também a forma equivocada como estes conteúdos quando 

são abordados estão expostos no livro didático, exemplo: os povos indígenas, 

ao referirem-se à sua “inaptidão ao trabalho”; dos quilombos, cuja formação 

socioterritorial remete simploriamente apenas à fuga dos negros escravizados 

das fazendas, sem explicitar as motivações [...] “aos agricultores familiares, cujos 

modos de vida, muitas vezes, são abordados como compondo a face de um 

Brasil atrasado e não desenvolvido”. (KATUTA; MELZER, 2017 P.76). 

Portanto, o modelo de produção agrícola eleito para ser destaque nos 

livros didáticos é marcado por grandes interesses econômicos que ao (des) 

organizar o território, desencadeia diversos problemas de ordem social, 

econômica e ambiental, esses fatos devem ser amplamente discutidos em sala 

de aula. 
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Partindo desse princípio, o presente projeto, busca investigar: Como a 

escola, em sua estrutura curricular vem abordando a temática agrária 

considerando o contexto amazônico? De que forma organizar e sistematizar 

conteúdos em material didático numa perspectiva metodológica para subsidiar 

as aulas de Geografia com temas do Agrário de Rondônia? 

Tomando como ponto de partida os objetivos desta pesquisa, o caminho 

metodológico adotado foi a abordagem qualitativa. Para Ludke; André (1986), 

afirma: só se inicia uma pesquisa se existirem questionamentos e dúvidas 

relacionados ao que se quer buscar a resposta. Acredita-se que esse tipo de 

abordagem voltada para a educação visa aproximar e ampliar as análises do 

professor/pesquisador, pois estarão interligadas à pesquisa por vivenciarem o 

cotidiano escolar. 

A relevância da presente dissertação consiste em refletir proposta 

curricular no contexto do agrário amazônico para o ensino fundamental. Espera- 

se que os estudantes rondonienses adquirem um olhar amplo, crítico, analítico 

e problematizador, considerando o seu espaço vivido. Aos docentes a 

oportunidade de construir planos de aulas utilizando os recursos geográficos 

como: mapas, gráficos, tabelas, imagens e fotografias, numa perspectiva 

metodológica dos conteúdos. 

Além do mais, ao utilizar destes mecanismos os docentes contribuíram 

para que a escola também contemple os objetivos propostos pelo Referencial 

Curricular para o estado de Rondônia, ao reconhecer que a Geografia é 

extremamente importante para propagar conhecimentos regionais e locais em 

suas especificidades, contribuindo para defesa do território amazônico. 

Ao Programa de Pós-graduação em Geografia, espera contribuir para com 

a construção e sistematização do conhecimento respondendo às                            demandas do 

ensino da geografia, da formação de professores e da aproximação da realidade 

regional na sala de aula na relação ensino- aprendizagem e cidadania. 

Para a estruturação da pesquisa, realizamos, no primeiro momento, uma 

investigação bibliográfica ressaltando que o lugar em que se vive é referência 

constante no processo ensino- aprendizagem. Os conteúdos da educação 

geográfica devem ser apurados com um olhar integrador e não dicotômico, os 

fenômenos e acontecimentos devem ser observados considerando as escalas 
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locais regionais, nacionais e globais. Para Nogueira; Carneiro (2009), é 

interessante que os estudantes e docentes analisem a realidade e os processos 

que estão envolvidos no prisma das múltiplas relações; para tanto, requer de 

ambos um pensamento que percebe a complexidade do mundo, bem como as 

contradições e as problemáticas que estão presentes em cada porção do espaço. 

Os princípios da Geografia sendo eles, conexidade, analogia, extensão, 

causalidade e atividade trazem grande contribuição para o desenvolvimento do 

pensamento espacial por meio da estimulação do raciocínio geográfico. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Juscelino Kubitscheck, em Santa 

Luzia D’Oeste, com estudantes do 6º e 7º anos, o eixo temático “O campo e a 

cidade como formações socioespaciais”, inserido no PCN, a qual 

correspondente ao 3º Ciclo do Ensino Fundamental, o que justifica a escolha dos 

participantes. Os professores participantes do Grupo de Estudos e Oficinas 

Pedagógicas discutiram criticamente os principais temas que compõem a 

formação territorial do espaço agrário em Rondônia, tendo como instrumento 

metodológico a organização de sequência didáticas em planos de aulas. As 

discussões no Grupo de Estudo proporcionaram reflexão quanto à prática 

docente e a importância da interação dos conhecimentos regionais, locais com 

as escalas nacionais e globais, para aquisição de uma compreensão integral das 

informações geográficas. 

A dissertação está organizada em duas partes. A primeira está dividida 

em quatro seções e a segunda parte refere-se à proposta de “Planos de Aulas” 

para os anos finais do ensino fundamental. Sendo assim, a primeira seção expõe 

os procedimentos metodológicos do método qualitativo. Aqui se apresentam os 

caminhos que contextualizaram a construção do objeto da pesquisa, a 

justificativa, os objetivos, identificação dos sujeitos participantes e a localização 

que ocorreu o estudo, assim como as técnicas do método qualitativo que 

favoreceram chegar aos resultados. 

A segunda seção busca compreender a importância da formação da 

consciência espacial do estudante e refletir sobre a aplicabilidade dos princípios 

geográficos na relação entre cotidiano-mediação pedagógica e formação de 

conceitos. Apresenta as categorias geográficas de lugar, paisagem e território 

com enfoque nos conteúdos da Geografia Agrária. 

Na terceira seção, registra-se a importância de estudar o “lugar” em que 
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vivem os estudantes. Portanto, analisou-se a formação territorial do município de 

Santa Luzia D’Oeste, a partir do processo de colonização e expansão das 

fronteiras agrícolas, ressaltando os problemas ambientais e sociais gerados 

pelas políticas agrárias no Brasil. Aqui se registra também a investigação os 

documentos (Plano de Curso, PPP, RCRO etc.) que orientam o ensino- 

aprendizagem na Escola Juscelino Kubitscheck- Santa Luzia D’Oeste, a fim de 

compreender como a escola em sua estrutura educacional vem abordando as 

questões agrárias. Aplica-se também, um questionário para 64 estudantes do 6º 

e 7º anos, no intuito de identificar as percepções de ensino e de aprendizagem 

no que concerne aos conteúdos da Geografia Agrária. 

Na última seção considera-se a importância da defesa da Geografia 

Regional, a partir da compreensão das atuais “Dinâmicas Territoriais Agrárias 

em Rondônia”, que nos revela a forma como os setores hegemônicos da 

agricultura industrial moderna organizam apenas para produção econômica- 

“terra de negócio”, em detrimento dos territórios dos povos indígenas, do 

campesinato, e das comunidades tradicionais. Nesta seção, registram-se 

discussões sobre a importância de refletir a formação continuada e inicial dos 

professores rondonienses. Para tanto, organiza-se Grupo de Estudos e Oficinas 

Pedagógicas para dialogar sobre a proposta do método da Pedagogia Histórico- 

Crítica, discutido por Gasparin, um instrumento potencializador no processo de 

aprendizagem, uma vez que, os docentes tomam como referência a prática 

social ponto de partida; problematização; instrumentalização, catarse e prática 

social ponto de chegada. Neste processo, o docente se posiciona como um 

mediador no processo de ensino-aprendizagem  

A Segunda Parte da Dissertação- dedica-se exclusivamente para 

organização de planos de aulas, resultante das discussões realizadas pelos 

docentes nos grupos de estudos e oficinas pedagógicas. Os temas abordados 

foram: Agricultura Familiar, Conflitos Agrários, Povos e Comunidades 

Tradicionais, Dinâmicas Territoriais em Rondônia, Gênero e Trabalho no Campo, 

Migração-Êxodo Rural em Rondônia, Movimentos Sociais, Direitos Humanos no 

Campo e Expansão das Fronteiras Agrícolas em Rondônia. Os temas buscam 

superar a grande disparidade entre os conteúdos que via de regra toma a maior 

parte dos espaços do livro didático, a agricultura capitalizada com o enfoque nas 

atividades das elites latifundiárias brasileira, esses temas também possuem 
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maior visibilidade nos meios de comunicação. 

Para Katuta; Melzer (2017) há duas formas de ensinar a geografia: uma, 

que leva à dominação por ocultar as contradições da realidade existente, e outra, 

que busca trabalhar com o estudante a compreensão das múltiplas formas de 

estar e ser no mundo, para uma prática de libertação, identidade e criticidade. 

Sendo assim, os planos de aulas que compõem a segunda parte desta 

dissertação tem por finalidade externalizar os anseios daqueles que lutam para 

defender o território do camponês(a), dos indígenas, ribeirinhas e quilombolas. É 

direito dos estudantes compreenderem as contradições existentes no espaço em 

que vivem, a fim de transformar sua realidade social. 
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1 O PERCURSO DA PESQUISA 

 
1. 1 CONTEXTUALIZAÇÃO E A JUSTIFICATIVA DO OBJETO DA PESQUISA 

 
Desde 2004 a disciplina de Estudos Regionais esteve presente no Ensino 

Fundamental da Matriz Curricular das escolas pertencentes a CRE Rolim de 

Moura. A ideia de unificar as disciplinas da base diversificada em caráter estadual 

fez com que várias escolas que mantinham a disciplina de Estudos Regionais 

substituíssem por outra, sob justificativa da ausência de conteúdos e materiais 

didáticos regionais para trabalhar em sala de aula. 

A exclusão da disciplina de Estudos Regionais retirou dos estudantes a 

oportunidade de conhecer a trajetória da formação do Estado de Rondônia, 

envolvendo uma dinâmica territorial que se modela de acordo com os interesses 

econômicos globais. Em pouco tempo uma agricultura predominante familiar, 

sente a transição abrupta para a agricultura capitalizada. A expansão das 

fronteiras agrícolas no estado fez emergir vários fenômenos que incidem 

diretamente na vida dos povos rondoniense. A migração campo cidade trouxe 

impacto na agricultura familiar, deixamos de produzir menos alimentos 

direcionados ao mercado local e nacional para dar lugar aos produtos de 

commodities atendendo a economia mundial. Os conflitos pela posse de terra se 

intensificaram com a ação de grileiros, e as áreas destinadas à preservação 

ambiental sofreram destruição ao substituí-las por pastos e soja. A população 

indígena e as comunidades tradicionais têm os seus direitos desrespeitados pelo 

seu modo de vida ameaçado. 

A formação do espaço territorial de Rondônia iniciou a partir da geopolítica 

do Governo Federal para integrar a região norte e centro oeste ao sul do país, 

conhecida como “marcha para o Oeste”. No governo de Juscelino Kubitschek o 

projeto de integração se destacou devido à abertura de rodovias federais. 

Entretanto, somente no governo militar que a estratégia de ocupação ganhou 

maior importância. Outra questão relevante a ser retratada, é que no início da 

década de 60 o Brasil passava por profundas mudanças em sua estrutura agrária 

em virtude da “revolução verde”. 

A revolução verde surgiu com os avanços científicos e tecnológicos no 

século XIX, com o propósito de aumentar a produção agrícola, desenvolvendo 
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pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas modernas 

no campo, aumentando a produtividade. Por fim, este novo modelo de produção 

agrícola provocou impactos sociais, tais como: aumento da concentração da 

renda e da terra, exploração da mão-de-obra no campo, envenenamento do solo 

e de agricultores, migração campo/cidade e conflitos sociais. 

A intenção do governo federal na época era amenizar os problemas 

sociais que afligiam o centro sul do país, somando a necessidade de integrar no 

circuito econômico, a região amazônica. Para Souza (2010) Rondônia, assim 

como toda a Amazônia, foi usada como válvula de escape de parte desses 

problemas sociais do Brasil, ou seja, vieram para Rondônia os problemas 

agrários não resolvidos, especialmente do Sul e Centro-Sul do país. Para tanto, 

o governo utilizava-se de propagandas – como, “entregar uma terra sem homens 

para homens sem-terra”. 

A partir de então, realizou-se o maior evento de colonização dirigida do 

Brasil, cuja operacionalização coube ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA. Neste contexto de ocupação, buscava-se 

territorializar um novo uso da terra voltado à produção agropecuária vinculada 

ao mercado regional e nacional e sobretudo, voltado para o mercado 

internacional. 

Consolidado o projeto de colonização nos meados da década de 1990, o 

espaço agrário em Rondônia passa por novas dinâmicas territoriais ao ser gerido 

pelos grupos econômicos da agricultura capitalizada/agronegócio. Após a 

introdução da soja, no cone-sul do estado-Vilhena, a demanda por terra cresceu 

desordenadamente havendo deslocamento da pecuária para áreas de florestas 

em consequência o desmatamento, já as áreas de lavouras produzidas pela 

agricultura familiar/camponesa foram substituídas pela pecuária, cujo objetivo 

era expandir para todas as regiões do estado, o que provocou rápidas mudanças 

nas paisagens rurais devido a homogeneização da produção agropecuária 

(COSTA SILVA et al., 2017) 

Os fatores contribuintes para o processo migratório campo/cidade, 

decorre da necessidade de grandes extensões de terras para suprir a demanda 

dos latifundiários, este por sua vez, exerce pressão nas pequenas propriedades, 

forçando e desapropriando. As variáveis geoeconômicas (agricultura, pecuária e 

terra) da Amazônia convergiram aos mecanismos de apropriação de terras e 
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expropriação social em larga escala, como ocorrido nas demais regiões do 

Brasil. Contudo, a pecuária é concentradora de terras, e o crescimento do 

agronegócio em função do mercado globalizado, tende a diminuir a presença do 

campesinato em algumas regiões de Rondônia (COSTA SILVA, 2016). 

Esta lógica de organização do espaço agrário em Rondônia, se associam 

às políticas de desenvolvimento regional impostas pelo imperialismo, sob o 

controle do capital monopolista e concatenada às mais amplas transformações 

ocorridas na economia mundial, portanto, ocupação de Rondônia foi uma 

exigência do imperialismo (SOUZA, 2010). A autora ainda reitera, que essas 

transformações foram rápidas, violentas e marcadas pelas contradições e 

desigualdades produzidas pelo desenvolvimento capitalista. “[...] A natureza, os 

mitos, as representações simbólicas foram aos poucos cedendo lugar para as 

articulações do capitalismo burocrático, reforçado pela ideologia da 

“modernidade” contra o “atraso”. (p121) 

 
Da população 

 
 

De acordo com IBGE 2000/2014, O estado de Rondônia está dividido em 

52 municípios, e o censo de 2014, indica uma população de 1.753.407 

habitantes, sendo que 73,2% residem em área urbana e 26,8%, na rural. No 

censo de 2000 aponta uma população urbana de 64,1% e população rural de 

35,9%, tendo um acréscimo 9,1% na população urbana. 
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Gráfico 01 – Distribuição da População Do estado de Rondônia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IBGE, (2019) - Sistematização Mirian P. Suave 

 

 
A população total do Estado de acordo com a reta de tendência 

apresentada na figura 1, vem aumentando e teve o seu valor significativo entre 

as décadas de 80 e 90 com um acréscimo de 641.623 habitantes e nos demais 

anos houve crescimento menos explosivo do que ocorreu na década de 90. 

Sendo que o grau de urbanização iniciou-se com 46,5% na década de 80, como 

o seu pico maior em 2010 atingindo 73,2%. 

A desruralização da população do campo, teve início na década de 90 

com 41,7% da população total e acentuado nas décadas seguintes tendo o seu 

menor percentual em 2019 com apenas 23,2%. Nesta lógica, a diminuição da 

população rural ocorre em um período que registra a maior ocorrência de 

atividades do agronegócio em Rondônia. 

Neste caso, observa mudanças paisagísticas no espaço rural, as 

pequenas propriedades que compunham a Agricultura Familiar com plantio de 

café, mandioca, feijão, em pouco tempo foram substituídas pelas grandes 

fazendas agropecuárias. 

 
O ensino da Geografia Regional - o Agrário de Rondônia 

 
O ensino geográfico regional precisa ser “encarado” no contexto escolar 

como instrumento de uma base necessária para compreender as 
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transformações espaciais de Rondônia. O estudante só poderá operar no espaço 

mediante a compreensão da vida social refletida sobre os diferentes sujeitos, 

agentes responsáveis pelas (trans) formações. Com isso, fica mais fácil para o 

sujeito reconhecer as contradições e os conflitos sociais e avaliar 

constantemente as formas de apropriação e de organização estabelecidas pelos 

grupos sociais e quando desejar, buscar mecanismo de intervenção 

(CASTROGIOVANNI; REGO; KAERCHER, 2007, p. 43). 

A escolha do tema ‘Dinâmicas Agrárias em Rondônia: Proposições para 

o Ensino de Geografia nos anos Finais do Ensino Fundamental, ocorreu após 

participação no VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA), na 

cidade de Curitiba. Os professores e pesquisadores denunciaram a forma como 

as temáticas do ensino da geografia agrária vem sendo abordada em termos 

epistemológicos, políticos, sociais e econômicos de “certos” livros didáticos, no 

currículo oficial e no plano de curso do professor, assim como a 

descaracterização da realidades do meio rural brasileiro, omitem o papel dos 

movimentos sociais, a importância da Reforma Agrária , concentração de terras 

no país, bem como as inovadoras temáticas contextualizadas à realidade agrária 

no Brasil. 

As discussões no simpósio suscederam pela forma metodológica adotada 

em alguns livros didáticos, os pesquisadores salientaram que muitos até 

mencionam a representatividade da produção dos pequenos produtores rurais 

para a economia do país, mas não expõe em nenhum momento a sua luta em 

se fixar no campo, resistindo de serem absorvidos pela produção capitalista; não 

retrata os conflitos violentos ocorridos no campo, as ações criminosas dos 

grileiros, e as invasões em terras indígenas e quilombolas. As contradições 

socioeconômicas são vistas dentro de um contexto pacífico e harmonioso numa 

perspectiva acrítica e reducionista. 

Segundo Candau; Moreira (2007) ao analisarmos com cuidado os livros 

didáticos, pode-se verificar que muitos deles não costumam incluir entre os 

conteúdos selecionados, os debates e as discordâncias, o que torna o 

conhecimento descontextualizado, desfavorecendo os saberes e as práticas de 

um ensino mais reflexivo e de um aprendizado mais significativo. Dessa forma, 

os livros não são produto neutro carregar intenções que estão atreladas aos 

interesses econômicos e políticos do país. 
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A exclusão da disciplina de Estudos Regionais pela CRE Rolim de Moura, 

revelou-nos os desafios apresentados pelo professor quanto à abordagem dos 

conteúdos do espaço geográfico de Rondônia, o que implica na importância de 

refletir a formação continuada, sendo este um instrumento potencializador da 

prática docente em sala de aula. Neste contexto, faz-se necessário refletir nos 

seguintes questionamentos: 

a) Por que alguns livros didáticos abordam o campo apenas sob a 

perspectiva da agricultura capitalizada? 

b) Por que existem tantas dificuldades para o professor inserir na 

proposta curricular de seu planejamento os conteúdos regionalizados? 

a) Por que a formação continuada não se efetiva dentro das estruturas 

escolares? 

 
O professor para ser um intelectual transformador, é necessário 

primeiramente transformar suas condições de trabalho, uma vez que, sendo ele 

um intelectual, não se restringe apenas a reproduzir um conhecimento dado, mas 

para que se torna sujeito ativo na construção de uma nova pedagogia, um 

pesquisador que sabe dizer o motivo da escolha de um conteúdo em detrimento 

de outro (GIROUX, 1997). 

Em face dessa realidade, trabalhar conteúdos regionalizados exige do 

docente um olhar questionador, reconhecer que cada porção do espaço deverá 

ser observada pela ótica das múltiplas inter-relações, contradições e 

problemáticas presentes na vida em sociedade, visando uma projeção de 

formação humana que questiona uma sociedade dividida em classe e 

submetidas às profundas desigualdades sociais. 

 
OS OBJETIVOS 

 
Nessa perspectiva, busca-se refletir propostas para integrar no currículo 

escolar temáticas contextualizadas com as dinâmicas agrárias de Rondônia. 

Partindo deste princípio, o objetivo geral consiste em investigar como a escola 

em sua estrutura curricular vem tratando pedagogicamente a temática agrária 

em sala de aula. 
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Seguem, em sequência, os objetivos específicos: 

1) Refletir metodologia do ensino da geografia que contribuir para a 

formação da consciência cidadã dos estudantes; e 

2) Identificar as percepções de ensino-aprendizagem dos estudantes do 

6º e 7º anos referentes aos conteúdos que retratam as questões 

agrárias; e, 

3) Sistematizar temas sobre a dinâmica agrária em Rondônia para a 

elaboração de plano de aula para o ensino fundamental. 

 
ÁREAS DE ESTUDO: LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D’OESTE 

 
Mapa 01 – Localização de Santa Luzia D’Oeste 

 

Fonte: Disponível em https://pt.wikipedia.org. Santa Luzia D’Oeste. 

 

Santa Luzia D’Oeste é um município do Estado de Rondônia localizado a 

uma latitude 11º51'20" sul e a uma longitude 61º47'00" oeste, com altitude de 

260 metros área de 1.180,75 km². De acordo com o último censo, sua população 

estimada era de 8.886 habitantes, sendo que 4.525 destes encontravam-se na 

área urbana e 4.363 na área rural (IBGE, 2010). 

Pertencente ao projeto de Colonização PIC Rolim de Moura, o município 

foi emancipado em maio de 1986 pelo Decreto-lei nº100, fazendo limites com: 

Rolim de Moura ao norte, Alta Floresta a oeste, Alto Alegre dos Parecis ao sul,e 

São Felipe D’Oeste a leste; a distância da capital é de 498 km. Portanto, o 

município de Santa Luzia D’Oeste se encontra em posição adjacente aos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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municípios citados, o que permite constituírem relações econômicas, parcerias 

em projetos ambientais e atendimento no setor de saúde, sobretudo com Rolim 

de Moura, cuja distância é de 20km. 

Partindo do pressuposto de que o espaço é construído historicamente, a 

Escola Juscelino Kubitscheck, iniciou em dezembro de 1979, com um pequeno 

barraco de pau-a-pique, construído pelos os primeiros habitantes da antiga vila 

Bambu. Em 1981, constrói-se uma estrutura de madeira com 10 salas de aulas. 

Segundo relatos, a cidade cresceu ao entorno da escola, que também formou os 

seus próprios professores ao oferecer o curso Logos II e o curso profissionalizante 

de magistério que esteve em funcionamento de 1987 a 1999. Na década de 

1990, a escola recebeu estrutura de alvenaria com 16 salas de aula, chegando 

a registrar aproximadamente 1.700 estudantes matriculados. 

 
Figura 01 – Partes externa e interna da EEEFM Juscelino Kubitscheck. 

 

Fonte: Arquivos da Escola JK, (2018). 

 

Atualmente, a Escola Juscelino Kubitschek conta com 12 salas de aula 

ativa, uma biblioteca, um laboratório de informática, uma sala de recurso 

pedagógico, um laboratório de ciências da natureza de química e biologia, um 

refeitório e uma quadra poliesportiva. A equipe pedagógica é formada por 

orientadoras e supervisoras, todas capacitadas para a função. A escola faz 

atendimento em três turnos e apresenta organização e limpeza, ou seja, um 

ambiente agradável e acolhedor. 

Em 2018, a Escola contava, em seus registros matrícula de 685 
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estudantes, sendo 384 da área urbana e 301 da área rural. 

 
 Os participantes estudantes 

 
Para atender os propósitos estabelecidos nos objetivos desta pesquisa, 

propomos investigar 64 estudantes divididos em quatro turmas: duas turmas do 

6º ano e duas turmas do 7º ano, com idades entre 12 e 14 anos, considerando 

que aproximadamente 44% desses estudantes são moradores na área rural. O 

eixo temático “O campo e a cidade como formações socioespaciais” inserido no 

PCN correspondente ao 3º Ciclo do Ensino Fundamental, o que justifica a 

escolha desta etapa de ensino. 

Nos últimos anos, a Escola Juscelino Kubitscheck teve aumento 

significativo no IDEB3 referente a 2017 e divulgado em 2018. As avaliações são 

realizadas no intervalo de 2 anos. Os dados revelaram um crescimento 

significativo de 49 para 55 pontos. A escola também adotou os projetos de 

Correção de Fluxo Escolar com o Projeto “Salto”4, que objetiva reduzir a 

distorção de idade e série escolar, e o projeto de mediação tecnológica, 

destinado às escolas de difícil acesso, mas também adotado em escolas 

urbanas. Os estudantes matriculados nestes programas educacionais estão 

isentos de realizar as avaliações externas (SAERO e PROVA BRASIL), o que 

talvez justifique a elevação do IBEB na escola. 

 
 Os participantes professores 

 
 

Os professores participantes são dos municípios de Santa Luzia D’Oeste, 

Rolim de Moura, Novo Horizonte, Brasilândia, Alto Alegre dos Parecis, Novo 

 
 

3 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é uma iniciativa do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para mensurar o desempenho do 
sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a proficiência obtida pelos 
estudantes em avaliações externas de larga escala (SAEB) e a taxa de aprovação, indicador que 
tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos estudantes entre 
etapas/anos na educação básica e as dimensões do indicador, simultaneamente, uma vez que 
a natureza do IDEB dificulta a sua elevação considerando apenas a melhoria de uma dimensão 
em detrimento da outra. Disponível em: http://www.inep.gov.br. 
4 O Projeto Salto faz parte do plano de alinhamento, uma iniciativa que começou pelo Ensino 
Fundamental (6º aos 9º anos) contando com 2.224 estudantes matriculados e 106 turmas 
distribuídas em 16 municípios, enquanto que o Ensino Médio, em sua primeira etapa, conta com 
1.050 estudantes matriculados em 35 turmas distribuídas em 19 municípios. Disponível em: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-salto. 

http://www.inep.gov.br/
http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-salto
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Horizonte, Alta Floresta e Castanheira. Entendemos que os professores dessa 

região representam bem uma parcela dos profissionais que hoje promovem e 

praticam a geografia escolar no Estado. No total, foram 19 professores atuantes 

no ensino fundamental com aulas de Geografia e vínculo significativo junto à 

educação pública do Estado – no entanto, considera-se que este grupo de 

geógrafos educadores não são diferenciados dos demais professores que atuam 

em outras regionais. 

Contudo, 65% dos professores colaboradores tiveram formação 

acadêmica no sistema de ensino PROHACAP/UNIR, e 35% nos cursos à 

distância (EAD) e 5% cursaram o ensino regular em outros estados brasileiros. 

O perfil dos professores de Geografia apresenta-se da seguinte forma: 

• Idade média de 45 anos; 

• 70% são do sexo masculino; 

• 35% possuem carga horária de 60 horas e trabalham em mais de uma 

escola; 

• 100% têm curso de especialização, sendo que 80% na área da Educação 

e 20% especificamente na Metodologia do Ensino de Geografia; 

• 65% apresentam mais de 25 anos de profissão; e, 

• 35% apresentam aproximadamente, 8 anos de profissão. 

 

Percebe-se que 95% dos professores foram graduados no ensino não 

regular. As principais diferenças entre os professores prohacapianos e EAD 

estão na metodologia de ensino adotada no Curso ofertado de Geografia. Os 

cursos da EAD são realizados à distância, os professores se comunicam com os 

acadêmicos por meio de vídeo aula, a maioria desses profissionais são 

residentes no Centro-Sul do país; entretanto, estes cursos não trabalham as 

especificidades da Geografia Regional, a ementa caracteriza-se no contexto 

geral das regiões, esses professores correspondem aos 35% e apresentam 

formação recente. 

Já os prohacapianos tiveram como instituição formadora a Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), cujo objetivo destina-se à formação exclusiva para 

docentes com metodologia presencial nos períodos de férias. O curso de 

Geografia compõe em sua ementa curricular conteúdos referentes a 
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Amazônia/Rondônia. Os estudantes prohacapianos tiveram acesso a pesquisas, 

seminários e produção científica no contexto regional. Os docentes ministrantes 

no curso penitenciam o quadro da UNIR/Porto Velho, portanto, conhecedores da 

realidade geográfica do Estado, o que refletiu de forma positiva na formação 

acadêmica dos docentes. 

 
Pesquisa Qualitativa 

 
Segundo Gerhardt; Silveira (2009), os pesquisadores que utilizam os 

métodos qualitativos buscam explicar os porquês das coisas, visto que o foco de 

um investigador qualitativo está na compreensão dos processos e não apenas 

nos resultados. As autoras salientam que na abordagem qualitativa o 

pesquisador é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de suas pesquisas. 

Neste sentido, os fatos e as ações que fazem parte da centralidade da 

pesquisa qualitativa possibilitam que as atividades metodológicas sejam 

desenvolvidas em uma perspectiva aberta entre os sujeitos envolvidos. Os 

pesquisadores qualitativos se apresentam vinculados com a investigação 

atrelada aos problemas éticos, políticos e sociais, declarando-se comprometidos 

com a transformação da sociedade. O perfil do pesquisador neste contexto é 

apresentar uma Geografia emancipadora enquanto disciplina escolar. (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

A pesquisa qualitativa nos oferece caminhar com segurança no que 

propomos investigar. Bogdan; Biklen (1994, p. 47), as cinco principais 

características da pesquisa qualitativa são: 

• A pesquisa qualitativa tem um ambiente natural no que diz respeito à fonte 

direta de dados, pois o pesquisador é considerado “o principal 

instrumento”. Os autores destacam que as ações da pesquisa podem ser 

mais bem compreendidas ao ter contato direto e prolongado com o 

ambiente pesquisado por meio de trabalho de campo; 

• Os dados coletados são preponderantes descritivos e, por isso, deve-se 

estar atento para um maior número de elementos presentes no decorrer 

da pesquisa. Assim, o investigador examina minuciosamente o objeto de 

estudo considerando que tudo tem um potencial de transformar em dados; 

dessa maneira, o investigador examina o mundo de forma minuciosa; 
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• Existe maior interesse nos processos do que nos resultados ou produtos. 

O investigador busca verificar no estudo de um determinado fenômeno 

como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações do dia a dia. A complexidade do cotidiano é sistematicamente 

retratada nas pesquisas qualitativas; 

• Constitui-se no significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida. A 

tentativa de capturar o ponto de vista dos participantes e a maneira como 

encaram as questões que estão sendo investigadas; e, 

• Por último, a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 

autores chamam a atenção para a importância dos significados na 

pesquisa qualitativa, uma vez que a interpretação e a análise surgem da 

percepção do fenômeno visto em um contexto, considerando as 

perspectivas dos participantes. 

 
Os apontamentos acima justificam a escolha do método qualitativo, 

cabendo ao pesquisador utilizar-se dos procedimentos metodológicos para 

estudar, analisar, registrar e interpretar a realidade dentro de um determinado 

contexto. As intervenções somente ocorreram por parte do pesquisador, após a 

coleta dos dados, para explicar os fenômenos sobre as perspectivas das 

pesquisas. 

O investigador deve se ater aos princípios éticos, assim como proteger a 

identidade do sujeito pesquisado para que as informações recolhidas não lhe 

tragam constrangimento ou prejuízo. Os autores também salientam “que os 

sujeitos devem ser tratados respeitosamente e de modo a obter a sua 

cooperação na investigação”. (BOGDAN; BIKLEN 1994, P.77). 

 

1.4.1 Instrumentos metodológicos da pesquisa 

 
A metodologia detalha os caminhos escolhidos para chegar aos fins 

propostos pela pesquisa, sendo assim a pesquisa bibliográfica se dividiu em 

dois eixos estruturantes, sendo: o ensino da Geografia sua perspectiva 

metodológica e as Dinâmicas Agrária em Rondônia, com destaque aos autores 

Lana Cavalcanti, Helena Callai e Valdir Nogueira. A leitura sobre as 
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dinâmicas agrárias em Rondônia, corrobora o autor Ricardo Costa Silva e 

demais pesquisadores ligados ao grupo GTGA/UNIR. 

Os estudos bibliográficos perpassam por toda a discussão realizada na 

pesquisa, dialogando na busca de encontrar caminhos que levem a 

contextualizar e problematizar a realidade do meio agrário em Rondônia, tendo 

em vista organização de proposta curricular que subsidia a demanda dos anos 

finais do ensino fundamental. 

Consoante a Lüdke; André (1986), a pesquisa documental constitui um 

instrumento importante no método qualitativo, ou seja, complementa as 

informações adquiridas por outras técnicas o que revela aspectos novos de um 

tema ou problema. Segundo os autores, esse tipo de pesquisa está firmado na 

consulta de documentos que podem ser “desde leis e regulamentos, normas, 

pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, 

revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão, estatísticas e 

arquivos escolares” (p.38). 

Partindo desse pressuposto, foram coletados documentos que 

ofereceram informações sobre a organização curricular dos conteúdos de 

Geografia, a Portaria nº 1.461/2016 GAB/SEDUC, publicada pela Secretaria 

Adjunto do Estado em Diário Oficial. Buscou-se analisar, a partir do ano 2000, 

as antigas grades curriculares das escolas da regional Rolim de Moura. 

Os dados selecionados na Escola Juscelino Kubitscheck, foram 

provenientes do Projeto Político Pedagógico, Referencial Curricular de Rondônia, 

assim como o plano de curso do professor, o livro didático ‘Expedição Geográfica’ 

e os cadernos dos estudantes, foram fundamentais para verificar a forma como 

os temas agrários estão estruturados na organização curricular da escola. 

A investigação sobre os aspectos econômicos do município baseou-se 

nos documentos da EMATER, em arquivos da Secretaria de Saúde da década 

de 1990. Algumas imagens fotográficas foram adquiridas por meio de arquivos 

pessoais e antigos moradores de Santa Luzia D’Oeste. 

O questionário é um instrumento de coleta de dados, composto por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador”. (MARCONI; LAKATOS, 2008, p.203). O objetivo 
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desta técnica de pesquisa é possível obter opiniões do sujeito pesquisado, assim 

como observar as suas crenças, seus interesses e suas situações de vivência. 

Marconi; Lakatos (2008) classificam as perguntas em três categorias: 

abertas, fechadas e de múltipla escolha. O questionário aplicado com estudantes 

da Escola Juscelino Kubitschek, teve a intencionalidade de identificar as 

percepções dos estudantes relacionadas à temática agrária. Para os autores, as 

características das perguntas abertas expressam respostas que não estão nas 

alternativas do questionário, ou seja, as perguntas permitem aos participantes 

responderem livremente, usando linguagem própria e emitir opiniões. As 

múltiplas escolhas ocorrem quando a pergunta apresenta várias opções de 

respostas, e as fechadas correspondem sim ou não, não havendo outras 

possibilidades de respostas. 

Por meio do questionário tornou-se possível perceber as opiniões dos 

estudantes, assim como suas percepções sobre o conhecimento diante dos 

conteúdos que lhes são ofertados. Verificou-se que temas como: populações 

indígenas e comunidades quilombolas e ribeirinhas; a concentração fundiária; a 

migração campo/cidade; a importância da agricultura familiar; a expansão da 

monocultura em Rondônia; de onde vem o alimento que chega em nossas 

mesas; os movimentos sociais e a violência no campo e a presença da mulher 

na agricultura, não estão presente nas discussões de sala de aula. 

A formação dos Grupos de Estudos e Oficinas Pedagógicas, consistem 

ampliar o debate sobre assuntos referentes à “Dinâmicas Territoriais Agrárias 

em Rondônia”. Os docentes foram instigados a elaborar planos de aulas com 

sequências didáticas, esta atividade contou com apoio da equipe pedagógica da 

CRE Rolim de Moura e do GTGA/ Porto Velho. Os encontros no Grupos de 

Estudos e Oficinas Pedagógicas, basearam-se na reflexão e na construção de 

práticas pedagógicas ativas e trocas de experiências. 

De acordo com Paviani; Fontana (2009, p. 78), “uma oficina pedagógica 

é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, 

baseada no tripé: sentir-pensar-agir.” A metodologia de aplicação de oficinas 

oportunizou o docente a descobrir, debater, socializar e propor soluções de uma 

determinada situação problema. As autoras afirmam que, as oficinas 

pedagógicas são estratégia de interação entre a teoria e a prática, e por 

conseguinte, contribui para diminuir a distância entre o pensar e o agir; nesse 
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sentido, ocorre a apropriação, construção e produção de conhecimentos de 

forma ativa e reflexiva. 

Numa oficina pedagógica são trabalhadas distintas dimensões do ser 

humano, a intuição e razão, gesto e palavras intervêm e encontram uma nova 

síntese, [...] “O produto que daí é gerado tem um valor e significado particulares, 

exatamente porque é fruto de um processo pluridimensional” (CORCIONE,1994, 

p.21). Para a autora, cada professor assume uma tarefa na produção do que se 

quer obter, buscando valorizar, assim, a potencialidade de cada um. Portanto, a 

dinâmica desenvolvida em uma oficina corresponde a um processo planejado e 

coordenado. 

Acredita-se, que só é possível trabalhar assuntos regionais em sala de 

aula se o professor apoderar de conhecimentos geográficos acerca da realidade 

vivenciada pelos seus estudantes. As oficinas pedagógicas favorecem ampliar 

as discussões sobre os principais impactos geográficos decorrentes da 

expansão das fronteiras agrícolas em Rondônia/Amazônia. Os docentes 

perceberam a necessidade de estar atentos com as lacunas deixadas pelos 

livros didáticos e a importância de intervir para promoção de uma educação 

integradora. Neste espaço, os docentes dialogaram, ouviram experiências e 

compartilharam ideias e sugestões.  

Outro aspecto em discussão, diz respeito à subordinação hierárquica dos 

conteúdos em diferentes escalas, é necessário eliminar a dicotomia entre 

geografia geral e regional. Estudiosos do ensino da Geografia, dentre eles 

Cavalcanti (2012) e Callai (2013), defendem uma abordagem multiescalar dos 

conteúdos numa perspectiva dinâmica dos fenômenos geográficos, local/global, 

e vice-versa, a partir das noções geográficas de lugar, paisagem e território, 

assim como criar, recriar e ampliar conceitos em um mundo cada vez mais 

dinâmico e complexo. 

Nesta ótica, a educação geográfica desejável está voltada à cidadania 

responsável com a formação da consciência espacial do estudante. O lugar e o 

global não podem ser compreendidos se não houver uma integração com a 

totalidade, ambos não devem ser analisados de forma isolada, mas permitir aos 

estudantes a compreensão de que as atividades do mundo global estão 

presentes em seu cotidiano. Neste sentido, o global e o local se unem em um 

processo dialético de produção do espaço; caso contrário, o ensino da Geografia 
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se torna fragmentado e insignificante. 

No decorrer das oficinas pedagógicas, organizou-se uma dinâmica para 

que os professores respondessem três perguntas, sendo elas: Quais saberes 

são necessários ao educador no contexto atual? Qual a função da escola na 

sociedade moderna ou pós-moderna? Qual a concepção de educação que o 

docente apresenta e qual é o papel do estudante? As respostas foram 

individuais, mas as discussões aconteceram em grupo. Esta estratégia permitiu 

a reformulação de uma nova resposta, a qual, no final, os docentes socializaram 

com os demais professores, “nas falas” pode se reconhecer a tendência 

pedagógica do professor em sala de aula, numa perspectiva progressista ou 

liberal. 

A partir de então, sugeriu-se ao GE discussão sobre a proposta 

metodológica da Pedagogia Histórico-Crítica, apresentada por Gasparin; 

Petenucci (2008). Os autores lembram que, muitos docentes não têm uma linha 

definida da metodologia que usam em sala de aula, e acabam misturando as 

tendências pedagógicas que, na maioria das vezes, pautam-se em uma estrutura 

tradicional. Os autores propõem, também, a discussão de um plano de aula 

obedecendo uma sequência didática (SD). 

No que se refere ao ensino de geografia, Cavalcanti (2002) considera que, 

em muitos casos, é caracterizado pelo ensino tradicional, a memorização de 

conteúdos “fragmentados, de fatos isolados” que não explicitam a complexidade 

que envolve as questões do cotidiano. Dessa forma, o estudante se torna 

incapaz de ler a sua própria realidade, afastando-os de uma educação 

geográfica comprometida com a formação cidadã (NOGUEIRA, 2009). 

 
 A Segunda Parte da Dissertação - Produção de Plano de Aula 

 
Nas últimas duas décadas a Pedagogia Histórico-Crítica tem sido citada 

como uma perspectiva educacional que visa resgatar a importância da escola e 

sua reorganização do processo educativo. Segundo Gasparin; Petenucci (2008), 

a Pedagogia Histórico-Crítica é um marco no movimento educacional brasileiro, 

porém pouco desenvolvida no cotidiano das escolas. 

Sendo assim, pretende-se por meio dos Planos de Aulas demonstrar aos 

docentes a viabilidade desta concepção metodológica na prática de sala de aula. 
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Não se trata aqui, realizar um estudo aprofundado sobre a Pedagogia Histórico- 

Crítica, mas discutir o método que propõe uma sequência didática, sendo este, 

um conjunto de atividades relacionadas a um tema com uma ordem de 

desenvolvimento, ou seja, etapas contínuas que têm como objetivo ensinar um 

conteúdo. 

A prática de elaboração de planos de aula seguindo uma SD, constitui 

uma metodologia que colabora com a produção do próprio material didático do 

professor. Callai (2013, p.42) lembra que materiais didáticos são ferramentas 

poderosas para democratizar o acesso ao conhecimento e, portanto, entre eles 

os regionais que não podem ficar de fora do planejamento curricular, uma vez 

que o material regionalizado permitirá aproximar os estudantes de sua realidade 

vivenciada no cotidiano. 

Os planos de aula foram amplamente discutidos nas oficinas 

pedagógicas, a qual o professor pontuou que uma concepção pedagógica 

progressista, visa sobretudo, a transformação social, revelando as contradições 

sobre o modelo atual de desenvolvimento agrário imposto ao estado de 

Rondônia, como na Amazônia em um todo. Por isso, defendemos que, em sala 

de aula, se trabalhem criticamente os conteúdos que envolvem diferentes 

elementos que configuram a luta pela terra no Brasil, como a Reforma Agrária, 

os Movimentos de Trabalhadores Rurais sem Terra-MST, a importância da 

Agricultura Familiar na produção de alimentos, conflitos e violência em terras 

indígenas e quilombolas, os avanços das fronteiras agrícolas em área de floresta 

e o uso indiscriminado do agrotóxico, entre outros. Estes assuntos merecem 

atenção na Geografia escolar pelo fato de corresponderem à realidade agrária 

no Brasil, sobretudo de Rondônia e também porque tais assuntos são distorcidos 

pelo senso comum e pelos meios de comunicação. 

A Pedagogia do Histórico Crítico, torna-se um caminho para superar um 

ensino desarticulado com a realidade vivenciada pelo momento histórico-político 

pela qual passa o Brasil. Por meio destes conhecimentos poderão propor 

mudanças, transformando a prática educativa em uma ação efetiva, para que o 

ensino consiga transpor as dimensões do espaço escolar. 

Ao contrário das tendências tradicionais, onde o estudante é um mero 

receptor das informações, esta metodologia oportuniza o estudante ser 

participativo, construindo o seu aprendizado na medida que os fatos são 
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problematizados, o professor sendo mediador potencializará as informações 

necessárias para o seu desenvolvimento o sujeito estudante passará a ser ativo 

em prol dos interesses de sua comunidade. (GASPARIN; PETENUCCI, 2008) 

Enfocaremos aqui os pontos essenciais desenvolvidos neste estudo. 

Quanto a Pedagogia Histórico-Crítica ficou evidenciado o porquê, esta é 

chamada de Histórico-Critica por Saviani. 

Histórico: Porque nesta perspectiva a educação também interfere sobre 

a sociedade, podendo contribuir para a sua transformação. 

Crítica: Por ter consciência da determinação exercida pela sociedade 

sobre a educação. 

Esta concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos 

educadores, pois as pedagogias tradicional, nova e tecnicista não apresentavam 

características historicizadas; faltava-lhes consciência dos condicionantes 

histórico sociais da educação (SAVIANI, 2007). 

É na realidade escolar que se enraíza essa proposta pedagógica. Os 

cinco passos que formam a didática da Pedagogia Histórico-Critica exigem do 

educador uma nova forma de pensar os conteúdos estes devem ser enfocados 

de maneira contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano. 

A seguir os passos estruturados por Gasparin (2005): 1º Passo Prática 

Social Inicial Nível de desenvolvimento atual do educando: se expressa pela 

prática social inicial dos conteúdos. Tem seu ponto de partida no conhecimento 

prévio do professor e dos educandos. O Professor busca conhecer os educandos 

através do diálogo, percebendo qual a vivência próxima e remota cotidiana desse 

conteúdo antes que lhe seja ensinado em sala de aula, desafiando-os para que 

manifestem suas curiosidades, dizendo o que gostariam de saber a mais sobre 

esse conteúdo. 

2º passo Problematização: consiste na explicação dos principais 

problemas postos pela prática social, relacionados ao conteúdo que será tratado. 

Este passo desenvolve-se na realização de uma breve discussão sobre esses 

problemas em sua relação com o conteúdo científico do programa, buscando as 

razões pelas quais o conteúdo escolar deve ou precisa ser aprendido, em 

seguida, transforma-se esse conhecimento em questões, em perguntas 

problematizadoras levando em conta as dimensões científicas, conceitual, 

cultural, 
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3º passo Instrumentalização: Essa se expressa no trabalho do professor 

e dos educandos para a aprendizagem. Para isso, o professor apresenta aos 

alunos através de ações docentes adequadas o conhecimento científico, formal, 

abstrato, conforme as dimensões escolhidas na fase anterior; os educandos, por 

sua vez, por meio de ações estabelecerão uma comparação mental com a 

vivência cotidiana que possuem desse mesmo conhecimento, a fim de se 

apropriar do novo conteúdo. Neste processo usa-se todos os recursos 

necessários e disponíveis para o exercício da mediação pedagógica. 

4º passo Catarse: é a expressão elaborada de uma nova forma para 

entender a teoria e a prática social. Ela se realiza por meio da nova síntese 

mental a que o educando chegou; manifesta-se através da nova postura mental 

unindo o cotidiano ao científico em uma nova totalidade concreta no 

pensamento. 

5º passo Prática social final - novo nível de desenvolvimento atual do 

educando, consiste em assumir uma nova proposta de ação a partir do que foi 

aprendido. Este passo se manifesta pela nova postura prática, pelas novas 

atitudes, novas disposições que se expressam nas intenções de como o aluno 

levará à prática, fora da sala de aula, os novos conhecimentos científicos; 

 No plano de aula, destaca a inserção dos Princípios da Geografia na 

resolução de problemas, oportunizando a leitura de mundo alicerçada nas 

ciências da  Geografia. Pensar espacialmente, exercitar raciocínio geográfico, 

utilizando os Princípios da: analogia, conexão, atividade, extensão, causalidade. 

Os conteúdos abordados no plano de aula são contribuição do conhecimento 

sistematizado da Geográficas no contexto do Agrário de Rondônia, foram 

elaborados de acordo com o nível de compreensão dos 

estudantes e selecionados pelos professores da Rede pública de Rondônia. 

 
Quadro 01 – Organização de Organização dos Conteúdos 

 

Geografia do Estado de Rondônia 

Unidade 
Temática 

Conteúdos Objetivos 
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Ocupaçao e 
organização do 
território.  

Dinãmicas Territoriais em 
Rondonia – Expansão da 
Agropecuária. 

-Compreender a transição do modelo 
de extrativista em Rondônia para a 
agropecuária, a partir da expansão das 
fronteiras agrícolas;  
-Perceber as diferenças e as 
vantagens e desvantagens do 
agrenegócio para o desenvolvimento 
econômico de Rondônia 
-Analisar as diferenças da produção da 
Agricultura Familiar e a produção do 
Agronegócio 
  

Trabalho e 
cidadania 

Agricultura familiar em Rondônia -Compreender a importância da 
Agricultura Familiar para economia dos 
municípios em Rondônia. 
-Identificar as marcas das resistências 
da Agricultura Familiar para evitar o 
êxodo rural no estado de Rondônia 

A dinâmica 
populacional 

III Migração e o Êxodo Rural 
em Rondônia 

-Compreender o processo de êxodo 
rural no território do estado de 
Rondônia. 

O sujeito
 e suas 
representaçõe
s simbólicas 

Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
Representações simbólicas de 
identidade 
Sociocultural. 

-Reconhecer a contribuição dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais e 
para a formação cultura no Brasil, 
sobretudo no estado de Rondônia 
-Compreender a importância dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais 
para as representações simbólicas da 
identidade   sociocultural   do   território 
rondoniense. 

O Trabalho 
suas 
dimensões   

Gênero e Trabalho no Campo -Compreender a existência da 

desigualdade de gênero, baseado na 

tradicional dominação masculina sobre 

a mulher. 

-Refletir os padrões de gênero 

herdados pela sociedade patriarcal.  

-Promover discussões no espaço 
escolar sobre as condições de 

vida das mulheres camponesas. 
Mobilizações e 
reivindicações
da sociedade. 

Reforma Agrária e Conflitos 
Agrários em Rondônia.  

-Entender os movimentos sociais 
contemporâneos, para além da luta de 
classes, dos fóruns sociais nacionais e 
mundiais e das reivindicações locais.   

Fonte: Sistematizado pela autora, (2020). 

 

O Caderno de Atividade segue a estrutura do plano de aula, com enfoque 

metodológico na Pedagogia Histórico Crítico, para tanto, foram necessários 

realizar pesquisas em site, blog, revista eletrônicas, artigos, materiais didáticos 

de geografia, jornais eletrônicos etc., em busca de imagens, mapas, charges, 

fotografias, tiras, que acompanham os textos. Os exercícios de atividades 

possibilitam desenvolver conceitos, procedimentos e prática social, realizar 

leitura de textos, mapas e imagens, assim como, comparar, relacionar, 

interpretar, discutir, sintetizar a escrita. 
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2 O ENSINO DA GEOGRAFIA: O CONTEXTO AGRÁRIO DE RONDÔNIA 

 
Formação do Pensamento Geográfico 

 
Segundo Capel (1981) e Christofoletti (1985), os estudos geográficos 

remontam ao pensamento grego da antiguidade. Por isso, a Geografia, pode ser 

considerada como um dos saberes mais antigos que existem no mundo. Esta, 

enquanto ciência, é produto dos grandes confrontos políticos e científicos que 

dominaram as relações de poder entre os alemães e franceses nos séculos XVIII 

e XIX. 

Para Capel (1981) a Geografia compreendia as sociedades e paisagens,  

(sociedade/natureza), logo depois seguiu caminhos nos métodos quantitativos 

tentando explicar os fenômenos que aconteceriam na superfície. Porém foi com 

um olhar crítico sobre esses fenômenos que as mudanças aconteceram. Era 

preciso que a ciência geográfica não se tornasse mercadoria, mas que 

estabelecesse estudos nas relações sociais, pensando a sociedade de forma 

que não fosse para se defender da guerra ou domínio de territórios. Sendo 

preciso entender os processos de apropriação, exclusão, dominação entre os 

grupos e/ ou sociedades. 

Em conseguinte as mudanças no mundo globalizado e tecnológico, as 

transformações econômicas, culturais, ambientais e políticas mundiais faz-se 

necessário uma geografia que se baseia na intensa relação com outras áreas do 

conhecimento para promover caminhos que não separa o humano do habitat, 

não separa o ser e suas relações (CAPEL, 1981). 

Para o autor, a Geografia que surge em meados da década de 70, nasceu 

na França e posteriormente Espanha, Itália, Brasil denominada como Geografia 

Crítica, sua base epistemológica encontra-se na teoria marxista. Uma Geografia 

que traz nova interpretação das categorias de espaço geográfico, território e 

paisagem focando a pluralidade. As interações na constituição do espaço, sob 

os pressupostos da criticidade comprometida com a justiça social. Essa 

Geografia floresceu num contexto de revisão de ideias e valores. Representou 

uma abertura e um entrelaçamento com os movimentos sociais. Neste contexto 

surge a necessidade de um ensino pluralista voltado a desenvolver a criticidade 

no educando, ou seja, o senso de cidadania plena. Uma Geografia crítica e 
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humanística. (VESENTINI,2010) 

Para o autor, é humanística porque estuda os aspectos do homem, sendo 

que as noções de espaço e lugar adquirem uma tendência geográfica muito 

importante, possui uma relação intrínseca com a vida na realidade dos grupos 

sociais. 

Portanto, a Geografia escolar do século XXI, deve estar voltada para o 

desenvolvimento integral, onde o aprender a aprender, o aprender a fazer, 

aprender a conhecer e o aprender a ser, seja uma constante no processo ensino- 

aprendizagem. (VESENTINI, 2010) 

 
2.1.2 Formação da Consciência Espacial 

 
Para Callai (2013), o raciocínio espacial permite reconhecer que o espaço 

é construído e organizado ao longo do processo de construção da própria 

sociedade, uma vez que as relações que acontecem entre os homens e as 

formas que adotam na relação com a natureza vão sendo materializadas pelo 

trabalho; portanto, estes espaços estão carregados de histórias e de cultura. O 

modo como o espaço foi estruturado e organizado ocorreu por meio de um olhar 

espacial, sendo que, para a autora, o olhar espacial é o modo particular da 

Geografia analisar a sociedade e o mundo em que vivemos, e, a partir desse 

olhar, a consciência geográfica se expande. 

Segundo Nogueira; Carneiro (2009), é interessante que os estudantes e 

professores analisem a “realidade cotidiana” no prisma das múltiplas relações. 

Para tanto, requer de ambos um pensamento que percebe a complexidade do 

mundo, bem como as contradições e as problemáticas que estão presentes em 

cada porção do espaço. Assim, a expansão da consciência do estudante fará 

dele um ser mais responsável não só pelo lugar em que vive, mas pelo planeta 

como um todo. Os autores lembram, ainda, que essa prática educativa constitui 

a formação de uma cidadania responsável e democrática, pois, ao olhar 

criticamente sobre a sua realidade, o educando percebe que aquela realidade 

existe em função de algo mais amplo e global. 

 
Uma prática educativa cidadã, compromissada pela formação de uma 
cidadania responsável e democrática, deve começar a construir-se a 
partir do olhar crítico, analítico e problematizador sobre a realidade de 
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vida dos sujeitos-alunos; e que, diante dessa realidade, estabeleça 
relações mais amplas – em perspectiva global e, para isso, 
considerando as múltiplas relações e interconectividades de conceitos, 
temas e problemáticas a serem estudados. Essa perspectiva de 
cidadania, na formação da consciência espacial-cidadã, exige ainda 
dos sujeitos envolvidos uma atitude reflexiva – olhar para si na relação 
com o outro e com o entorno sóciocultural, vendo-se como agente 
construtor de uma vida mais justa, mais solidária e democrática 
(NOGUEIRA; CARNEIRO 2009, p. 25). 

 

Neste contexto, a Geografia Escolar tem buscado caminhar ao lado de 

uma prática educativa que fomente nos estudantes a construção de um olhar 

crítico, minucioso e questionador sobre sua realidade. Nogueira; Carneiro (2009, 

p.26) refere que “é preciso estabelecer relações e interconectividades de 

conceitos, temas e problemas a ser estudado” em uma perspectiva de formação 

da consciência espacial-cidadã dos sujeitos envolvidos com um olhar não 

apenas ao seu entorno, mas que os estudantes possam olhar para si na relação 

com os outros, percebendo-se atuantes na promoção de uma vida mais justa, 

mais solidária e mais democrática. 

O espaço se organiza a partir de um conjunto de processos que ocorrem 

em suas estruturas que se tornaram mais densas e complexas com o advento 

da globalização. Dessa forma, o lugar não pode ser compreendido se não houver 

uma integração de seus significados com a sua totalidade, isto é, abordar 

aspectos da Geografia Local e Regional aos conceitos da Geografia Geral ao 

pensar a geografia não de forma dicotômica, como foi posta no passado pela 

Geografia Tradicional que separa a Geografia geral e a regional – como se uma 

dimensão não tivesse a ver com a outra –, mas apontar as suas múltiplas 

relações local/global. (NOGUEIRA; CARNEIRO,2009); (CAVALCANTI, 2010), 

Callai (2009, p. 83-84) afirma que, ao estudar o espaço geográfico, a 

escala se torna significativa, uma vez que o espaço é excessivamente grande. 

Para delimitá-lo, devem-se identificar os níveis de extensão territorial, o “local, o 

regional, o nacional e o global”, ou seja, a compreensão do lugar denota o 

entendimento do que ocorre no espaço onde se vive, sendo que as explicações 

tanto podem ser internas como externas a ele. A autora salienta que, na nossa 

vida, muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos cidades e paisagens 

maravilhosas, coisas distantes de vários lugares do mundo que nos 

impressionam, mas não sabemos o que existe e o que está acontecendo no lugar 

onde vivemos. Isso ocorre pela presença predominante dos diversos meios de 
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comunicação que dominam a vida diária das pessoas, podendo-se afirmar que 

o mundo está “dentro de casa” e o lugar distante de nossa realidade. 

Segundo Damiani (2001), o indivíduo está inserido em um espaço 

geométrico ou espaço social conforme passa a conectar, ver e interpretar o 

espaço. Entretanto, para a autora, o espaço geométrico é quando o indivíduo 

segue uma rotina inconsciente e, automaticamente é comandado, o que o torna 

um ser alienado, sendo a sociedade vista como externa; isto é, o mesmo não se 

vê como parte integrante e produtor do espaço, e aceita suas condições 

passivamente, sem questionar. Por outro lado, o sujeito que vive no espaço 

social e conhece a realidade histórica que o construiu tem consciência de suas 

condições sociais submissas, e apresenta postura de querer mudar o futuro de 

sua vida. Este indivíduo é aquele que, de fato, se apropria do espaço e tem 

relação direta com a cidadania, e quando isso não acontece, passa a ser 

desprovido de seus direitos, tornando-se excluído dos espaços sociais. Além do 

mais 

pertencer a um espaço, ser cidadão nele, implica pertinência sócio 
cognitiva, no sentido de saber-pensar o espaço de vivência, onde o 
sujeito vive suas experiências de mundo. Quantos são privados desse 
exercício, quando apenas copiam, repetem, reproduzem? Quantos são 
levados à alienação no e com o espaço, quando não o explicam, não 
o apreendem, não o compreendem? A cidadania que se constrói em 
um lugar físico, também se constrói em um lugar político, no jogo de 
poderes e em um lugar afetivo, de pertencimento, considerando-se aí 
o direito e o dever de (NOGUEIRA; CARNEIRO, 2009, p. 25). 

 

O Ensino da Geografia propõe, então, a formação da consciência cidadã 

com o compromisso de contribuir com a percepção de agir com responsabilidade 

na realidade em que se está inserida. Busca-se uma formação da consciência 

ética global do cidadão, a educação geográfica se paute em um saber, pensar e 

agir no espaço, consistindo “em levar as pessoas em geral, os cidadãos, a uma 

consciência da espacialidade das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam 

diretamente ou não, como parte da história social” (CAVALCANTI, 2002, p. 12- 

13). 

 
A formação da consciência espacial-cidadã, mediante a educação 
geográfica, implica entender o sujeito-aluno no processo escolar sob 
várias circunstâncias: como pessoa, numa faixa etária peculiar, um 
sujeito em construção – sujeito-projeto, uma pessoa que habita e vive 
num mundo multicultural, complexo e dinâmico, enfim, uma pessoa 
com múltiplas experiências. Nessa direção, entre outras áreas do 
currículo escolar, a educação geográfica tem como objetivo próprio 
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situar o educando no mundo, contribuindo na formação de um sujeito 
crítico, atuante e, pois, consciente (NOGUEIRA, 2009, p. 61). 

 

A formação da consciência espacial-cidadã é um processo contínuo, não 

sendo algo que se organiza naturalmente, mas de um processo que é moldado 

pelas condições de vida. Muitos docentes, na expectativa de “vencer os 

conteúdos”, se preocupam em aplicar uma quantidade de temas que não 

possibilita questionar o viver espacial do estudante ( NOGUEIRA 2009, p. 70), 

Nas palavras do autor, o estudo fica em uma dimensão naturalista, como posta 

na Geografia Tradicional ou Mecanicista, “dividindo os lugares em escalas 

desconexas, sem estabelecer relações, contribuindo assim para que o sujeito 

forme uma consciência também desconexa, ou ainda, uma falsa consciência da 

realidade-mundo”. 

A consciência comprometida exige compromisso com o mundo ao seu 

redor, com a humanidade, com o planeta e com toda a forma de vida que nele 

existe. Desta forma, Nogueira (2009) destaca as duas dimensões processuais 

envolvidas na formação da consciência espacial: a consciência ingênua e a 

consciência crítica. O quadro a seguir, baseado na proposta de Paulo Freire, 

destaca as características dessas consciências consideradas relevantes no 

processo de ensinar e aprender Geografia. 

 
Quadro 02 – Características da consciência segundo Paulo Freire 

 

CARACTERÍSTICAS DA CONSCIÊNCIA 
INGÊNUA 

CARACTERÍSTICAS DA CONSCIÊNCIA 
CRÍTICA 

1 Revela um simplismo na interpretação 
dos problemas – não se aprofundando na 
causalidade do fato e as conclusões são 
superficiais; 
2 Há tendência a considerar que o 
passado foi melhor; 
3 Tende a aceitar formas gregárias ou 
massificadoras de comportamento: esta 
tendência pode levar a uma consciência 
fanática; 
4 Subestima o homem simples – senso 
comum; 
5 Não valoriza a investigação – satisfaz-se 
com as experiências, com explicações 
mágicas; 
6 É frágil na discussão, na argumentação 
dos problemas – parte do princípio de que 
sabe tudo; é polêmico, não pretende 
esclarecer. Sua discussão é feita mais de 
emocionalidades que de criticidades: não 

1 Anseio de profundidade na análise de 
problemas – não se satisfaz com as aparências; 
2 Reconhece a realidade como mutável; 
3 Substitui situações ou explicações mágicas por 
princípios autênticos de causalidade; 
4 Procura verificar ou testar as descobertas; está 
sempre disposta às revisões; 
5 Ao se deparar com um fato (captação e 
análise), faz o possível para livrar-se de 
preconceitos; 
6 Repele posições quietistas – torna-se mais 
crítica quanto mais reconhece em sua quietude a 
inquietude, e vice-versa. Sabe que é na medida 
em que é e não pelo que parece – o essencial 
para parecer algo é ser algo; é a base da 
autenticidade; 
7 Repele toda transferência de responsabilidade 
e de autoridade e aceita a delegação das 
mesmas; 
8 É indagadora, investiga, força, choca, dialoga; 
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procura a verdade; trata de impô-la e 
procurar meios históricos para convencer 
com suas ideias; 
7 Tem forte conteúdo passional – pode cair 
no fanatismo ou sectarismo; 
8 Diz que a realidade é estática e não 
mutável. 

9 Face ao novo, não repele o velho por ser velho, 
nem aceita o novo por ser novo – aceita-os na 
medida em que são válidos 

Fonte: Organizado por Nogueira, (2009) a partir da proposta de Freire, (2005). 

 

A consciência do ser humano só tem sentido se estiver compromissada 

com o mundo em que vive; somente por meio do “conhecimento” é possível 

expandir a consciência humana, e a partir de então, o comportamento muda 

diante dos fatos políticos, tecnológicos, sociais e econômicos. Uma consciência 

crítica sabe operar suas decisões diante da “realidade manipulada” pela 

ideologia dominante, ao superar a consciência ingênua superficial – regida pelo 

conformismo –o indivíduo passa a exercer uma consciência questionadora do 

status quo da sociedade. 

 
Os Princípios da Geografia e sua Importância na Compreensão das 

Dinâmicas Espaciais 

 
Os estudos relacionados ao componente Curricular de Geografia estão 

presentes no dia a dia do aluno de toda a educação básica. Portanto, é 

fundamental que o estudo dessa ciência proporcione aos alunos práticas e 

pesquisas, onde estes reflitam sobre sua realidade, contextualizando-a com o 

mundo. O objetivo maior dessa disciplina é fazer com que os alunos 

compreendam a dinâmica social, espacial e temporal em uma escala do local ao 

global em uma perspectiva multidisciplinar com incorporação de 

conceitos/conteúdos que vão além dos conceitos geográficos: paisagem, espaço 

e tempo, sociedade, lugar, região e território, abrangendo a diversidade e os 

temas transversais. (BNCC, 2017) 

Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens 

em Geografia, os estudantes precisam ser estimulados a pensar espacialmente, 

desenvolvendo o raciocínio geográfico. O raciocínio geográfico é uma maneira 

de exercitar o pensamento espacial, aplicado em determinados princípios. A   

BNCC (2017) traz para a base curricular nacional a retomada dos princípios da 

geografia ao valorizá-los como instrumentos de domínio científico. Para fazer a 
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leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, os 

alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o 

raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao 

desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da 

Geografia, mas também de outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e 

Literatura). 

O (Quadro 3) descreve os aspectos fundamentais da realidade: a 

localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o 

ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico- 

naturais e as ações antrópicas. 

Quadro 03 – Descrição dos princípios do raciocínio geográfico 
 

Princípios Descrição 

O Princípio da 
Extensão 

Extensão Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno 
geográfico, condiz com a delimitação da área a ser estudada fazendo a 
localização em um mapa, identificando a paisagem, o espaço ou o fato 
geográfico a ser estudado. 

O Princípio da 
Analogia 

Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das 
semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da 
unidade terrestre, propõe comparar as realidades estudadas estabelecendo 
as características das semelhanças e das diferenças dos fenômenos 
ocorridos em toda a parte do globo. 

O Princípio da 
Causalidade 

É um ato fundamental na construção do raciocínio geográfico, uma vez que 
questiona as causas dos fenômenos e os porquês coligados a eles. Em uma 
educação geográfica significativa, os porquês refletem as causas, as 
origens, as raízes do que acontece no espaço geográfico. 

Princípio da 
Conexidade 

Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em 
interação com outros fenômenos próximos ou distantes fenômenos 
adjacentes ou afastados – ele sempre vai estar ligado (conectado) com 
outras disciplinas do conhecimento humano. 

Fonte: Nogueira; Carneiro, (2009). 

 

Segundo a BNCC (2017) essa seria a grande contribuição da Geografia 

aos alunos da Educação Básica: desenvolver o pensamento espacial, 

estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em 

permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da 

natureza 

Portanto, no decorrer do ensino fundamental, os estudantes precisam 

compreender as interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, 

seus grupos e espaços de convivência e as interações espaciais mais 

complexas. A conexão é um princípio da Geografia que estimula a compreensão 

do que ocorre entre os componentes da sociedade e do meio físico natural. 

Os fatos físicos e humanos da geografia não são isolados, mas sim 
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interligados, devendo ser observados em sua totalidade – a totalidade do espaço 

geográfico é composta pela temporalidade e pelas espacialidades. Na escala 

local, podemos citar aspectos naturais que estão conectados, como o 

desmatamento de uma área, por exemplo, que pode afetar o assoreamento de 

rios, interferir no microclima regional e até provocar mudanças na fauna, dessa 

forma estamos aplicando o princípio da conexão. Pode-se dizer, também, que 

ocorre o efeito cascata, ou seja, quando um ambiente entra em desequilíbrio, as 

implicações se expandem para outras localidades e isso ocorre porque vivemos 

interligados unicamente a um sistema, efeito cascata. (NOGUEIRA; CARNEIRO, 

2009). 

Todo conhecimento para ser pertinente deve contextualizar o seu objeto 

de estudo, compreendendo-se que o conhecimento não deve ser fragmentado, 

pois as coisas devem ser analisadas de forma abrangente e complexa. A 

interdisciplinaridade, principalmente em relação ao meio ambiente, objetiva 

responder às problemáticas emergentes do mundo atual que uma ciência única, 

por si só, não consegue, sendo importante organizar o modo de pensar do 

estudante. Segundo o autor, é preciso substituir um pensamento que isola e 

separa por um pensamento que distingue e une, bem como é preciso substituir 

um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento complexo. (MORIN, 

2004) 

Cavalcanti (2002) afirma, neste sentido, que a Geografia fornece 

instrumentos para que os indivíduos localizem diferentes ambientes produzidos 

pelo homem. Nessa análise, cabem questionamentos como: um fenômeno 

ocorre de onde até onde? Onde começa e onde termina? Este princípio está 

relacionado com a noção de identificação no espaço de cada objeto territorial e, 

nesse aspecto, vale diferenciar para os estudantes o que é lugar do que é local: 

o local é o referenciamento feito pelas coordenadas geográficas a que esse 

princípio se refere, enquanto que o lugar se estabelece pelas relações sociais 

que ali se firmam, sendo determinado pela identidade pela afetividade e pelo 

sentimento de pertencimento; 

É preciso comparar e questionar os fatos e os fenômenos da área a ser 

estudada, a explicação das diferentes paisagens, territórios e lugares, o que 

resulta de combinações próprias. Assim, as diferenças são analisadas e 

compreendidas a partir da comparação considerando as especificidades e as 
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semelhanças. Já a causalidade agita o raciocínio ao querer questionar os fatos 

e os fenômenos: por que o clima em uma região é de um jeito e em outro é 

diferente? Nessa perspectiva, cabe destacar que esse raciocínio não ocorre de 

forma linear, mas na análise da espacialidade geográfica. 

O pensamento não é simples, uma vez que os fenômenos não são 

simples: eles são compostos por emaranhados de informações que podem vir a 

ser desvendados pelos pesquisadores que buscam os mais diversos campos da 

ciência para se chegar a um resultado. Quando o pensamento é fragmentado, a 

informação é limitada apossando-se de uma verdade que não condiz com a 

realidade dos fatos. O pensamento complexo permite, então, compreender o 

mundo reconhecendo as suas interconexões. (MORIN, 2007) 

O caráter dinâmico dos fenômenos geográficos deve ser estudado em seu 

passado para poder ser compreendido no presente para se ter uma imagem do 

futuro. A importância do princípio da atividade diz respeito às dinâmicas no 

espaço geográfico e, nesse sentido, destaca-se a questão da temporalidade: “o 

tempo sincrônico relacionado à dimensão qualitativa, em suas diferentes 

relações espaço-temporais; e o tempo diacrônico, em dimensão quantitativa, que 

trata das medidas, das épocas, dos períodos” (NOGUEIRA; CARNEIRO, 2009, 

p.32). 

 
 Raciocínios Geográficos na Construção dos Conceitos 

 
Os princípios geográficos a serem abordados nos trabalhos de sala de 

aula devem se pautar em uma visão crítica de mundo. As concepções 

pedagógicas originadas no decorrer da história da educação são divididas em 

duas correntes: o Modelo Acrítico, cunhado nas tendências liberais, e o Modelo 

Crítico, cunhado nas tendências progressistas. Estes dois modelos projetam a 

formação dos seres humanos de modo completamente diferente, por exemplo: 

o modelo acrítico tem uma visão mecanicista de mundo capaz de assegurar a 

manutenção do status quo da sociedade, isto é, um indivíduo que não detém 

uma visão crítica se torna importante para a manutenção da estrutura social 

sobre o modelo de produção capitalista. (LIBÂNEO, 2013). 

A pedagogia pautada na educação tradicional está inserida, então, na 

tendência pedagógica liberal. A pedagogia liberal, de acordo com Libâneo 
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(2013), não tem sentido democrático, uma vez que as atividades estão centradas 

no professor que atua em harmonia com o sistema capitalista; o professor 

transmite a matéria utilizando a exposição oral, cabendo ao aluno memorizar e 

repetir as afirmações do professor. 

Portanto, as pedagogias progressistas são parte de uma análise crítica da 

realidade social, o que as tornam instrumentos de resistência aos interesses do 

modelo econômico vigente. Essa tendência pedagógica analisa o estudante 

como “sujeito da aprendizagem” e cabe ao docente propiciar condições para o 

estudante se desenvolver a partir de suas necessidades e estimular os seus 

interesses na busca do conhecimento. O estudante é protagonista na aquisição 

do conhecimento, enquanto que o professor é apenas um mediador que 

possibilitará, por meio de estímulos, a elaboração do saber (LIBÂNEO, 2013). 

Nesse ponto, cabe reafirmar a contribuição de Vygotsky (2007) no que diz 

respeito à construção de conceitos. O autor aponta dois tipos de conceitos no 

pensamento dos sujeitos: os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Os 

conceitos cotidianos e os científicos se encontram e acabam interagindo 

mutuamente no processo de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

Portanto, para que o tema agrário se torne uma ferramenta de análise 

geográfica, não é interessante apresentar um conjunto de conceitos prontos e 

definidos como, por exemplo: o que é monocultura, o agronegócio, a agricultura 

familiar, o extrativismo, a pecuária, os movimentos sociais e a degradação 

ambiental; porém, esses temas estão pautados em inúmeras outras informações 

sobre diferentes espaços agrários no mundo e no Brasil. Sendo assim, os 

conceitos prontos expostos pelo professor não oferecem condições para analisar 

criticamente o tema estudado, uma vez que o estudante aprende sobre o agrário, 

mas não consegue articular uma análise da sua realidade. 

Vygotsky (2001, apud CAVALCANTI, 2005, p.193), “a experiência 

pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos sempre se mostra 

impossível e pedagogicamente estéril”. Cavalcanti lembra que o professor que 

envereda por esse caminho costuma não conseguir senão uma assimilação 

vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e imita a 

existência dos respectivos conceitos no educando, mas, na prática, esconde o 

vazio. Em outras palavras: os estudantes não aprendem sobre o conceito, mas, 

sim, memorizam sobre ele, sentindo-se impotentes diante de qualquer tentativa 
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de empregá-lo na prática do dia a dia. 

Cavalcanti (2005) realizou um estudo utilizando o método de Vygotsky 

para compreender a formação de conceitos, mais especificamente daqueles 

conceitos que instrumentalizam o pensamento espacial do educando. A autora 

buscou entender as relações entre o funcionamento mental humano e o contexto 

cultural e histórico na formação de um modo de pensar particular; ou seja, 

compreender “o que acontece na mente da criança com os conceitos científicos 

que lhe são ensinados na escola? Qual a relação entre a assimilação da 

informação e o desenvolvimento interno de um conceito científico na consciência 

da criança?”. Isso porque, em função da linguagem e do pensamento estar 

fortemente interligados, sua teoria busca avaliar os processos mentais 

envolvidos na compreensão. (CAVALCANTI, 2005, p.195) 

Neste sentido, a autora faz uma reflexão sobre o ensino de Geografia e a 

relação cognitiva das crianças, dos jovens e dos adultos com o mundo: o 

raciocínio espacial é necessário, pois as práticas sociais cotidianas têm uma 

dimensão espacial, o que confere importância ao ensino de geografia na escola 

- os estudantes que estudam essa disciplina já possuem conhecimentos 

geográficos oriundos de sua relação direta e cotidiana com o espaço vivido. 

Espera, a partir da teoria de Vygotsky (2007), é que, ao planejar os 

conteúdos nas aulas de Geografia, o docente considere os conhecimentos 

prévios dos estudantes, uma vez que o mesmo desempenha controle sobre seu 

aprendizado e compete ao docente mediar essa interação e contribuir na 

promoção de aulas que estabeleçam a conexão dos conceitos cotidianos e 

científicos, sempre respeitando a capacidade cognitiva e de abstração do 

educando. (CAVALCANTI, 2005) 

Essas orientações metodológicas têm sido atribuídas a uma visão 

socioconstrutivista ao considerar que o conhecimento é construído pelos 

estudantes e apresenta ainda, [...]. “preocupação em superar a visão de ensino 

reprodutor de conhecimento, em levar as pessoas a pensarem por conta própria, 

em permitir a construção de novas compreensões sobre o mundo” 

(CAVALCANTI, 2002, p. 18). 

Em relação ao ensino de Geografia, requer um olhar atento para a 

geografia cotidiana dos estudantes. 
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É preciso, então, que o professor aguce bastante a sensibilidade para 
captar os significados que os alunos dão aos conceitos científicos que 
são trabalhados no ensino. Isso significa a afirmação e a negação, ao 
mesmo tempo, dos dois níveis de conhecimento (o cotidiano e o 
científico) na construção do conhecimento, tendo, contudo, como 
referência imediata, durante todo o processo, o saber cotidiano do 
aluno. Na verdade, o raciocínio geográfico só é construído pelos alunos se 
for encarado como tal, como um processo do aluno, que dele parte e 
nele se desenvolve. Não se desconsidera, aqui, o importante papel do 
conhecimento científico e do professor (ele próprio ligado a um 
contexto histórico-cultural) como mediação do aluno com o objeto a 
conhecer; ao contrário, o texto insiste no entendimento de que se trata 
de o aluno aproveitar formas de mediação, de colaboração coletiva, 
para a construção e o desenvolvimento de funções psicológicas 
pessoais, de pensamento por conceitos (CAVALCANTI, 2005, p. 
2001). 

 

Gasparin (2008) lembra que, alguns conceitos são mais gerais e 

elementares ao raciocínio geográfico, como: natureza, lugar, paisagem, região e 

território. Além desses, vários outros são essenciais para compor um modo de 

pensar que seja instrumento de análise da realidade do ponto de vista espacial, 

a saber: ambiente, cidade, campo, identidade cultural, degradação ambiental, 

segregação espacial, e uma infinidade de outros que compõem a linguagem 

geográfica. Sendo assim, esses conteúdos se tornam importantes como 

ferramenta intelectual. 

 
Figura 02 – Relação entre conceitos científicos e cotidianos 

 

Fonte: Gasparin, (2008, p. 115). 

 

O esquema acima evidencia que o estudante leva para a sala de aula 

seus conceitos do cotidiano, que passa a ser apropriados pelo professor, este 

por sua vez, leva para a escola o conceito científico que deve ser apreendido 
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pelo estudante. Os conceitos científicos, então, não chegam direto aos 

estudantes e os conceitos cotidianos não são submetidos imediatamente aos 

científicos: é na caminhada do diálogo pedagógico que se dá o encontro. 

Considerando o ensino da Geografia, é desejável que o estudante se 

aproprie do conhecimento que representa na vivência cotidiana da prática social 

e, a partir de então, amplie o seu nível de desenvolvimento ao ter acesso aos 

conhecimentos científicos. Esse processo, contribui para a transformação de um 

cidadão mais autônomo, crítico e participativo, que saiba interferir no modo de 

pensar, agir e ver a realidade que o cerca. 

 
O Ensino da Geografia e a Questão Agrária no Contexto da Educação 
Básica 

 
A formação territorial em Rondônia teve como protagonista a luta do 

camponês ao acesso à terra para sua sobrevivência, isto é, a terra como 

condição de vida; por outro lado grupos econômicos veem a terra com a 

capacidade para as atividades de negócios no intuito de extrair a maior 

quantidade de lucro (a terra-negócio) e que são comandados pelo capital 

globalizado. Portanto, são duas realidades diferentes que sempre esteve 

presente na formação territorial de Rondônia. Contudo, uns, contemplou 

aumento do capital e, para outros, a pobreza e a desigualdade social, além de 

registros de intensos conflitos no campo entre camponeses-indígenas- 

quilombolas X madeireiros e grileiros (COSTA SILVA et al., 2017). 

A abordagem da Questão Agrária para o ensino fundamental se faz no 

eixo temático III (3º ciclo) intitulado de “O campo e a Cidade como Formações 

Socioespaciais”. No eixo outros estão inseridos outros temas relacionais como: 

a modernização capitalista e a redefinição das relações entre o campo e a 

cidade, o papel do Estado e das classes sociais, a cultura e o consumo 

abordando uma nova relação entre o campo e a cidade e o espaço como 

acumulação de tempos desiguais. Os PCNs orientam que essas temáticas 

utilizam como categoria de análise a formação socioespacial. 

Para tanto, é necessário conhecer e saber utilizar procedimentos 

metodológicos do ensino da Geografia para compreender o espaço, a paisagem, 

o território o lugar e seus processos de construção, identificando suas relações, 
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problemas e contradições. Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos 

de diferentes fontes de informação, de modo a interpretar, analisar e relacionar 

informações sobre o espaço geográfico e as diferentes paisagens; Saber utilizar 

a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade 

dos fenômenos geográficos; valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a 

sociodiversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e 

também, um elemento de fortalecimento da democracia. (PCN: História e 

Geografia, 2001, p. 121-122). 

Se faz necessário conhecer a organização do espaço geográfico e o 

funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender 

o papel das sociedades em sua construção e na produção do território, da 

paisagem e do lugar; identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e 

suas consequências em diferentes espaços e tempos, de modo a construir 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas questões 

socioespaciais locais; Compreender a espacialidade e temporalidade dos 

fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações; 

compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os 

avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistas decorrentes de conflitos e acordos, que ainda não são usufruídas por 

todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em 

democratizá-las (PCN GEOGRAFIA, 2001, p. 121-122). 

Partindo da premissa de que os processos de globalização se manifestam 

nos lugares, Cavalcanti (2006) alerta que é para eles que devemos voltar a nossa 

atenção, pois a Geografia tem maior poder de potencializar o estudante para um 

olhar crítico a partir do lugar em que vive. Callai (2012) lembra-nos que cada 

lugar é construído de familiaridade, de afetividade, ou seja, cria-se uma 

identidade e se passa a ter um sentimento de pertencimento, tornando-se 

protagonista na defesa do lugar em que vive. 

Temas como “migração” podem ganhar outro sentido, sendo mais reais 

ao serem contextualizados considerando as experiências cotidianas do 

estudante, nas quais o mesmo se torna um sujeito ativo no seu processo de 

aprendizagem. Nos debates de sala de aula, a migração é vista como uma 

“opção” natural do camponês de sair do campo e ir residir na cidade, sendo que, 

em sala de aula muitas vezes, deparamo-nos com as seguintes frases dos 
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estudantes: “não adianta ficar na roça, a gente se mata de tanto trabalhar e as 

coisas da roça não tem valor” ou “professora, tá virando tudo pasto”. Essas frases 

ganham expressão de naturalidade, como se não houvesse nada a fazer a não 

ser abandonar o campo e buscar uma nova alternativa de trabalho na cidade. 

Sendo assim, se o docente não intervir no processo ensino e aprendizagem o 

estudante não compreenderá a existência de uma frente provocando esses 

fenômenos. 

Nas palavras de Moraes (2004, p.120), “para pensar bem é preciso ter 

uma compreensão clara a respeito da dinâmica da realidade e dos processos 

nos quais estamos envolvidos”. Entende-se, então, que não se pensa bem 

apenas disponibilizando dados e informações fragmentadas da realidade e, 

sendo assim, Cavalcanti (2006) compreende que há a necessidade de propiciar 

meios para que os estudantes desenvolvam modos de pensamento e adquirir 

habilidades para agir. Citamos algumas delas, referenciadas pela autora, como: 

 
• Uma atitude indagadora da realidade que se observa e se vive 
cotidianamente; 

• Considerar que os objetos estudados têm diferentes escalas, ou 
seja, levar em conta as inserções locais e globais; 

• Uma percepção de que há temas complexos que devem ser 
tratados como tais (que as coisas que são simples, que sempre há 
várias perspectivas na construção de explicações sobre a realidade); 

• Uma compreensão de que os fenômenos, os processos e a 
própria Geografia são históricos; 

• Uma convicção de que aprender sobre o espaço é relevante, na 
medida em que é uma dimensão da realidade (CAVALCANTI, 2006, p. 
34). 

 

Os conceitos ou as categorias-chave de cada ciência podem ser 

empregados como elementos “facilitadores” do processo de aprendizagem, na 

medida em que passam a nortear os conteúdos escolares, criando condições 

para que os processos pedagógicos tenham maior sucesso no âmbito da sala 

de aula. (BOLIGIAN; ALMEIDA, 2003). 

A utilização de categorias geográficas, que consistem em instrumentos 

para observação, análise e interpretação dos fenômenos espaciais, é uma das 

maneiras de facilitar o estudo da grande diversidade dos temas abordados pela 

ciência geográfica. As ações humanas que modelam a superfície terrestre podem 

ser classificadas nas categorias geográficas, que permitem que possamos 

entender como os fenômenos espaciais se manifestam. 
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Diante da discussão promovida até então, propõe-se contextualizar os 

conceitos de lugar, paisagem e território, a realidade vivenciada pelos estudantes 

rondonienses, ao oportunizá-lo a incorporar elementos de sua própria realidade 

e, então, construir conceitos a partir do confronto com os elementos percebidos 

no cotidiano, bem como relacioná-los aos conceitos científicos acerca das 

categorias geográficas 

 
 Do lugar à totalidade 

 
O Lugar – faz referência a uma realidade de escala local ou regional e 

pode estar associado a cada indivíduo ou grupo. O lugar pode ser entendido 

como a parte do espaço geográfico efetivamente apropriado para a vida, área 

onde se desenvolve as atividades cotidianas ligadas à sobrevivência e às 

diversas relações estabelecidas pelos homens. Além de ser o espaço vivido, 

concebido e percebido. 

Estudar o lugar não é tão fácil quanto aparenta. A Geografia Tradicional 

estudava normalmente partindo do local para o mundial, existindo uma hierarquia 

para trabalhar os estudos do lugar que, às vezes, iniciava pelo bairro, pelo 

município, pelo Estado, enfim, sempre de forma linear. Segundo Straforini (2004, 

p.82), “não há como conceber o mundo linearmente, estudando as partes: casa, 

rua, bairro, cidade, estado, país, continente separadamente para depois juntá-

los, formando assim o mundo”. Ainda de acordo com o autor, o mundo não é uma 

somatória desses espaços estudados separadamente, mas, sim, “uma 

totalidade”, ou seja, esse espaço só tem sentido se ele for visto em sua totalidade. 

É importante, desta maneira, reconhecer que este lugar reflete o mundo, 

e que este lugar não é estático, pois passa por transformações. Para tanto, as 

condições de moradia, de estudo, de lazer e de saúde refletem o processo de 

ocupação e de organização do espaço em que se vive de acordo com as 

relações sociais que se desenvolvem. Então, para os estudiosos da Geografia, 

o lugar não significa apenas a localização, uma vez que ele interage com os 

diversos tipos de experiências e de envolvimentos das pessoas com o mundo. 

A simultaneidade do mundo pode ser vista e vivida como coexistência 

nesses lugares onde o global e o local se unem em processo dialético de 
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produção do espaço; “o mesmo rio é disputado tanto pelo capital hegemônico, 

quanto                                            pelas comunidades ribeirinhas do rio Madeira, que há décadas vivem da 

pesca e do extrativismo”. (COSTA SILVA, 2016, P. 336). 

 
Figura 03 – Multinacional Cargill às margens do Rio Tapajós em Santarém/PA 

 
Fonte: Costa Silva e Conceição, (2017). 

 

Costa Silva, Lima e Conceição (2018) afirma que, para os ribeirinhos, os 

rios significam fonte de vida, sendo dali que retiram o alimento para o sustento 

da família é o meio de transporte que lhe dá acesso a outras comunidades e 

cidades. Para as comunidades ribeirinhas, os rios carregam as histórias de seus 

antepassados, suas crenças e religiosidade, simbologias que estão presentes no 

cotidiano da vida desses povos.“Por outro lado, é no espaço local que as 

empresas negociam seus interesses, definem onde querem se instalar ou de 

onde vão se retirar, são fatores que afetam a organização socioespacial dos 

lugares envolvidos pela sua presença/ausência” (PARANÁ, 2008, p. 60-61). 

Consoante Costa Silva (2016), em função da expansão das fronteiras 

agrícolas, a Amazônia brasileira não escapou dos avanços da globalização, 

tornando-se uma das últimas fronteiras onde se podem ampliar os fatores da 

produção e expansão do agronegócio, considerando que a produção globalizada 

requer fluidez territorial para pôr a mercadoria em movimento, isto é, nos 

mercados nacionais e internacionais. 
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Figura 04 – Percurso dos produtos agrícolas destinado à exportação em 
Rondônia. 

 

Fonte: Professor Ricardo Gilson, (2006). 

 

 
Assim, a construção da Rodovia do Pacífico, o projeto de duplificado da 

BR-364, a Hidrovia Madeira Amazônia (HMA) e o porto Graneleiro em Porto 

Velho, constituem redes de transportes que detém alta tecnologia e estão 

disponíveis para atender ao capital globalizado; por outro lado, percebe-se que, 

no mesmo espaço, os pequenos produtores não recebem a mesma atenção dos 

órgãos governamentais. Ou seja, as grandes corporações auferem as melhores 

infraestruturas, enquanto que os camponeses têm imensas dificuldades para 

transportar a sua produção para as feiras da cidade devido às péssimas 

condições das estradas vicinais que não são pavimentadas. 

Quando o lugar é alvo de forte intervenção econômica externa ou de 

abandono absoluto, os lugares podem se tornar espaços de confrontos políticos 

se houver mobilização social para isso, os lugares se transformam, então, 

mediante as relações de poder e de interesse provocadas por conflitos. 

(PARANÁ, 2008, p. 60-61). Os estudantes podem aprender sobre a existência 

de um “campo de forças” que é controlado por uma classe social a qual expulsa 

a outra de seu território, a fim de que seus interesses sejam concretizados. E 

neste contexto surgem os Movimentos de Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), que, uma vez desterritorializados devido a expropriação de suas terras, 

almejam a reterritorialização, e a partir daí surgem os conflitos pela posse de 

terra. 

No momento em que o estudante assimila o conceito de lugar, com suas 

interações no processo global, passa a ter noção de pertencimento ao lugar em 



65 
 

 

vive, uma vez que, mesmo reconhecendo ser um dos construtores de um espaço 

global, percebe que é necessário lutar para manter a defesa de suas culturas, 

dos seus valores e dos seus interesses. 

 
 Leitura de paisagem como estratégia de ensino. 

 
A paisagem se caracteriza pelo domínio do visível, o domínio aparente de 

tudo que nossa visão alcança, ou melhor, o domínio do vivido com todos os 

nossos sentidos (visão-audição-olfato-paladar), ou seja, as dimensões das 

formas que expressam o movimento em sociedade. As paisagens, neste sentido, 

são dinâmicas e históricas já que são expressões da sociedade. (CAVALCANTI, 

2008). 

Na paisagem está relacionada a tudo que os sentidos humanos podem 

perceber e apreender da realidade de determinado espaço geográfico ou parte 

dele, está diretamente relacionado à sensibilidade humana. Há quem entenda a 

paisagem como uma realidade que pode ser representada visualmente em uma 

fotografia ou pintura. Paisagem é movimento, pois a mesma é constituída no 

tempo e no espaço, pelo sujeito histórico e social. 

Segundo o professor Ab’Saber (2003), as paisagens são indicadores de 

conteúdos vivos de um processo dinâmico que está sempre em atividade: 

elementos físicos (montanha, rio, relevo, etc.), elementos biológicos (vegetação, 

animais, árvores, etc.), elementos humanos (homens/mulheres) e os produtos 

das atividades humanas que, vistos isoladamente, não dizem muita coisa, mas 

se delimitarmos um espaço e combinarmos esses elementos teremos uma 

paisagem. 

Então, interpretar a paisagem, para a Geografia, é buscar uma explicação 

científica de como as formas que estamos vendo são resultado visível de uma 

combinação de elementos físicos, biológicos e humanos; a paisagem evolui 

continuamente sendo o ponto de partida para desvendar os segredos das 

relações entre a sociedade e a natureza. 

Existe uma tendência que defende que a paisagem e o espaço devem ser 

estudados ao mesmo tempo, uma vez que observar a paisagem é estudar a 

projeção da sociedade sobre o espaço e tentar interpretar as razões da 

organização humana sobre a herança da organização natural dos terrenos e da 
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vida vegetal, animal, e, sobretudo, do trabalho humano sobre essas heranças 

(AB’SABER, 2003). 

Costuma-se dizer que observar uma paisagem é se colocar de um ponto 

especial do terreno em que se possa ter uma visão abrangente do espaço em 

nível do que se pode observar com os próprios olhos e, dentro desse quadro, 

fazer interpretações. Ao abordar o tema paisagem em sala de aula, geralmente 

o conceito já vem definido em livro didático e, muitas vezes, não condiz com a 

realidade do/a estudante. 

Cavalcanti (2006) afirma que, para os estudantes compreenderem os 

conceitos cotidianos, há de se considerar as relações que fazem sobre o conceito 

paisagem relacionadas com a beleza; para eles, a paisagem é vista como bonita, 

um lugar panorâmico, belo, muitas vezes intocado pelo homem, uma imagem 

idealizada e estática – isso distancia os conceitos científicos e cotidianos. 

Entretanto, essa distância deve ser mediada pelo professor, pois é neste 

momento que se encontra o trabalho da construção do ensino. 

De acordo com Kaercher (2014), o objetivo da Geografia escolar é 

desvendar os sentidos “dos porquês”, isto é, quando se vê uma paisagem, logo 

se deve aguçar a curiosidade em querer saber o porquê ela se apresenta dessa 

forma e como foi construída, uma vez que é preciso romper com o conformismo 

da simples visualização das paisagens. 

Sendo assim, questionamos: qual é a percepção que os estudantes 

apresentam referente às transformações da paisagem rural de Rondônia? Quais 

elementos naturais e sociais se fazem presentes nesta paisagem? Quais as 

contradições por trás das “belas imagens” que estampam imensas lavouras de 

monoculturas em espaços antes ocupados pela Floresta Amazônica? O que está 

acontecendo com os espaços rurais denominados de “sítios”, para onde as 

pessoas estão indo morar? Por que saíram de lá? 

 
 Território entre as escalas físicas de poder 

 
Para Cavalcanti (2006, p. 39), “o território é considerado como campo de 

força, de múltiplas escalas, produzindo a partir de uma apropriação e de uma 

ocupação de um espaço por agente, que pode ser o Estado, uma empresa, um 

grupo social ou indivíduo”. A autora salienta, ainda, que quando um grupo social 
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define o seu território, começa a criar raízes e identidade cultural, isto é, uma 

comunidade não pode ser compreendida sem o seu território, porque ela é uma 

identidade sociocultural; as pessoas, portanto, estão ligadas aos atributos do 

espaço concreto, assim uma aldeia de índio está ligada à natureza, os 

camponeses à terra, os ribeirinhos aos rios. Dessa forma, espera que os 

estudantes adquirem habilidades para compreender a forma como estes 

espaços são desterritorialização para a criação de novas território, definidos pela 

relação de poder 

Sendo assim, o conceito de território tem forte presença nos conteúdos 

da Geografia Agrária. Para Cavalcanti (1998), a categoria deve ser pensada 

enquanto produção social que envolve relações de poder exercidas por 

determinados atores, grupos ou classes sociais. As fronteiras territoriais também 

são essenciais, uma vez que delimitam a área alcançada por essas relações de 

poder. A autora orienta, neste sentido, que se deve trabalhar a delimitação de 

territórios na própria sala de aula, nos lugares de vivência e nos lugares 

percebidos pelos os estudantes; deve-se, ainda, compreender que as 

delimitações territoriais não são estáticas, que elas se alteram historicamente ao 

serem moldadas pelas dinâmicas entre os diferentes espaços e entre os poderes 

em disputa. 

Na região Amazônica existe uma multiplicidade de territórios 

“conformados em espaços do viver, da cultura, da produção da vida social dos 

povos e comunidades tradicionais, assim como os modos de vida do 

campesinato regional” (COSTA SILVA; NEVES, 2018, p.636). Estes autores 

ressaltam, que também, a formação de um extenso processo de territorialização 

do capital ao expropriar a população rural causando impactos sociais. 

Quando se fala em território agrícola no campo, apontamos para os 

territórios do campesinato e do agronegócio, ambos organizados com base em 

diferentes relações sociais. Neste sentido, Fernandes (2004) afirma que, 

enquanto o agronegócio organiza o seu território para a produção de mercadoria 

valorizando a dimensão econômica, o campesinato organiza o seu território para 

a sua vivência. Essa diferença é nitidamente observável por meio da paisagem, 

como por exemplo: o território do agronegócio é homogêneo, uniforme e a 

monocultura é marcada pelas atividades de tecnologia de ponta, enquanto que 

o espaço do camponês é heterogêneo, pois, pelo fato de construírem a sua 
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moradia e produzirem o seu alimento, uma cultura expressa o modo de viver do 

camponês que representa a sua existência. 

Para Costa Silva; Neves (2018), pensar em território é ter clareza que sua 

unidade conceitual expressa uma centralidade política em função de estar 

assentado em projetos divididos pelos grupos/agentes envolvidos, como o grupo 

social, a classe social, a instituição e o Estado. Portanto, os autores fazem uma 

crítica ao território do agronegócio ao considerarem um projeto de poder que 

reúne aspectos produtivos e tecnológicos no sentido de aprofundar a 

mercantilização e a dominação dos espaços. 

As forças hegemônicas do agronegócio ganham notoriedade em sua 

ideologia expressa nas propagandas como o único modelo produtivo para o 

espaço rural no Brasil. Dessa forma, o território do agronegócio ganha força para 

promover ataques aos territórios coletivos, aos territórios culturais, aos Direitos 

Humanos e à educação do/no Campo da Amazônia. A hegemonia do 

“agronegócio limita a disponibilidade de terras às formas coletivas, familiares 

e culturais de produção agropecuária, cujos territórios e territorialidades 

preenchem a Amazônia de riqueza social e cultural inestimável” (COSTA 

SILVA; NEVES, 2018, p.643). 

Outra questão destacada pelos autores é que há um esforço de inserir a 

Agricultura Familiar no processo de marketing do agronegócio ao considerar 

obsoleta e atrasada todos e quaisquer modos de produção que não estejam 

concatenados na racionalidade econômica da produção de commodities. 

Então, ao tratar esse assunto no contexto da sala de aula, é desejável que 

o docente promova debate instigando os estudantes a olharem para o território 

dos povos indígenas, ribeirinhos, assentados, seringueiros, quilombolas, 

camponeses, uma vez que essas populações são consideradas “atrasadas” 

porque utilizam outras técnicas de produção (sem mecanização da terra, sem 

uso abusivo do agrotóxico, sem contaminação de alimentos), aproveitando os 

recursos naturais disponíveis na própria na natureza para a produção de 

alimentos. 
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3 O LUGAR COMO INÍCIO DO PROCESSO EDUCATIVO 

 
 Desenvolvimento Territorial de Santa Luzia D’Oeste 

 
Callai (2013) refere que os seres humanos, durante sua vida e em 

sociedade, produzem sua história e materializam o espaço – nota-se que este 

espaço também vem sendo construído no cotidiano social. As informações sobre 

os lugares são fundamentais para analisar a forma como ele foi construído, tanto 

em suas bases físicas quanto históricas, bem como para compreender os 

sujeitos que participaram dessa construção. Para a autora, quando se observa 

uma paisagem, ela revela não somente os aspectos materiais, mas também os 

elementos imateriais que possibilitam que o indivíduo compreenda as 

transformações ocorridas no espaço geográfico e, ainda, questionar o porquê 

isso se materializou assim e não de outra forma. 

O espaço é uma construção social e histórica, expressando a forma como 

a sociedade se apropria e se organiza. Assim, compreender o território em que 

se vive permite ao sujeito estudante conhecer a sua história, as transformações 

cotidianas que nela ocorreram e, ainda, as relações que se estabelecem com o 

mundo em diferentes escalas (local e global). Para Cavalcanti (2010), o global 

se organiza a partir de um conjunto de processos que ocorrem nas estruturas do 

espaço, porém possuindo significados específicos e típicos em cada lugar; o 

lugar não pode ser apreendido completamente se não houver uma integração de 

seus significados com a totalidade da qual faz parte. 

A preocupação com a abordagem multiescalar é garantir que todas as 

dimensões espaciais sejam contextualizadas nas aulas de geografia. Isso 

porque, os livros didáticos fornecidos pelo MEC trazem conteúdos da Geografia 

Geral no âmbito nacional e global, cabendo ao professor fazer a mediação para 

a escala regional e local. Essa integração, segundo Cavalcanti (2012), 

contribuirá para a formação integral do estudante ao compreender que as 

realidades espaciais estão conectadas, podendo mesmo refletir sobre os 

fenômenos presentes em sua realidade – caso contrário, o ensino se torna 

fragmentado e insignificante. 

Nesta perspectiva, Cavalcanti (2006) contribui ao afirmar que, na prática, 

a Geografia ensinada não consegue, ultrapassar ou superar as descrições e as 
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enumerações de dados e fenômenos. Isso ocorre em decorrência do processo 

em que se abordam os conteúdos do livro didático, uma vez que ele contém 

conteúdo padronizado, já definido, cabendo ao docente expandir as discussões 

com o propósito de transitar na escala global/local, tendo como foco o local. 

A proposta do ensino da geografia deve permitir que o estudante se 

perceba como participante do espaço onde os fenômenos ocorrem, pois são 

resultados da vida e do trabalho de homens e mulheres em um processo de 

desenvolvimento; no entanto, é importante instigá-lo a pensar como ocorreu a 

formação territorial do espaço ao seu entorno, considerando que ele não é 

neutro, sem vida, sem cultura e sem história. (CALLAI, 2003). 

Para tanto, faz-se necessário que todos os recursos pedagógicos da 

geografia sejam bem explorados, sejam instrumentos para que o ensino- 

aprendizado se torne significativo e interessante ao perceber que a sua história 

está vinculada com a história do lugar, na busca da própria identidade. Sendo 

assim, segundo o Referencial Curricular em Rondônia afirma em seus objetivos: 

 
conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da 
natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel 
das sociedades em sua construção e na produção do território, da 
paisagem e do lugar; identificar e avaliar as ações dos homens em 
sociedade e suas consequências em diferentes espaços e tempos, de 
modo a construir referenciais que possibilitem uma participação 
propositiva e reativa nas questões socioambientais locais 
(RONDÔNIA,2013, p. 234). 

 

Ao estudar o município, Callai (2003) salienta que os estudantes 

aprendem o processo de construção da sociedade, isto é, como os homens 

interagem entre si e como se organizam para promover a sua subsistência; eles 

compreendem a formação espacial de como a sociedade vive, a sua história e a 

do seu espaço. A autora alerta, ainda, para que esse estudo seja feito de modo 

que o estudante se vislumbre integrante do que está estudando, bem como 

pertencente a uma realidade concreta, vivida cotidianamente, e não em coisas 

distantes e abstratas. 

Diante deste contexto, tomamos como ponto de partida para estudar as 

dinâmicas agrárias de Rondônia a formação espacial do município de Santa 

Luzia D’Oeste. Assim, o surgimento do município ocorreu com o processo de 

colonização em uma época em que o Governo Federal apresentou interesse na 
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ocupação da região amazônica, sobretudo Rondônia, essa dinâmica ocorreu em 

função da modernização do setor agrícola no Brasil- “Revolução verde”, com 

forte influência dos organismos internacionais. 

Portanto, podemos afirmar que a formação do município de Santa Luzia 

D’Oeste, assim como a ocupação da região amazônica, está regida pelas leis do 

capitalismo globalizado. Dessa forma, concordamos com Callai (2003) ao afirmar 

que o regional e o local representam um recorte da realidade global. A autora 

salienta que ao estudar os fenômenos geográficos devemos considerar 

exatamente a forma como ele se apresenta, não esgotando as possibilidades de 

explicações. Muitas vezes, a explicação de algo muito próximo está distante em 

outro nível de escala e, então, ao estudar o local não se pode perder de vista os 

contextos regional, nacional e mundial. 

A partir de então, conheceremos a história de formação do município de 

Santa Luzia D’Oeste. Muitos estudantes ouvem de seus pais, avós, tios e 

vizinhos histórias acerca do momento em que chegaram ao território de 

Rondônia, as dificuldades que enfrentam para viver em meio à floresta 

amazônica e a luta pela sobrevivência em um ambiente inóspito. 

Santa Luzia D’Oeste surgiu com o Projeto Integrado de Colonização (PIC) 

Rolim de Moura, no final da década de 1970. Pessoas que aqui chegavam 

recebiam lotes de terras que eram distribuídos pelo INCRA, porém os títulos de 

posse definitiva só foram concedidos após as glebas estarem desmatadas. 

Desta forma, o sofrimento dos colonos iniciava na travessia da BR-364 que não 

era pavimentada, o que fez passarem dias e noites na beira da estrada 

enfrentando lamas, enchentes e poeiras. 

A maioria das famílias era constituída de lavradores que haviam perdido 

as suas terras para os grandes proprietários no Sul do país à medida que a 

agricultura no Brasil se mecanizava5; a população era composta, sobretudo, de 

imigrantes dos estados do Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, 

São Paulo e outros. As famílias chegavam e, então, se deparavam com a 

 
 

5 Nos anos 1960 e 1970, a modernização do setor agrícola no Centro-Sul teve um papel crítico 
nos planos de industrialização acelerada e de crescimento econômico por parte do Governo 
Federal. Baseada em produtos industriais e de exportação (soja, laranja, trigo e algodão), a 
agricultura modernizada apoiava-se pesadamente em técnicas de produção de capital intensivo 
(com uma tendência pronunciadamente marcante a insumos, como maquinaria pesada, 
fertilizantes químicos e variedades de sementes de alta produtividade). 
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situação de completa escassez, pois não havia luz elétrica, água tratada, asfalto, 

hospital, escola e igreja, bem como as condições de moradia eram precárias (de 

pau a pique), sendo frequentes as doenças típicas da região, como a malária e 

a leishmaniose. Ainda, conviviam com excesso de poeira em época de seca, e 

de lama em época de chuvas. As estradas para trafegar até Rolim de Moura e 

Cacoal eram abertas a facão, sendo que as mulheres e as crianças percorriam, 

a pé, grandes distâncias para atender suas necessidades básicas. 

Em 1978, os colonos formaram um núcleo urbano conhecido como Vila 

Bambu, onde hoje se localiza o centro da cidade. Na imagem abaixo observa-se 

os primeiros habitantes de Santa Luzia D’Oeste e, no fundo da imagem, percebe- 

se as poucas moradias surgindo em meio à floresta. 

 
Figura 05 – Esquina da Linha 184 com 45 em 1980, atualmente o centro da 

cidade 

 

Fonte: Arquivo CEEJA Domingos Vona, (2016). 

 

Em 1982, a Vila Bambu recebeu a visita ilustre do Governador Jorge 

Teixeira e, então, por meio de um decreto, a vila se tornou o Distrito de Rolim de 

Moura, passando a se chamar Santa Luzia D’Oeste em homenagem a “santa 

protetora dos olhos” (o governador acreditava ter se curado de uma enfermidade 

de visão). Seu Amâncio, um dos primeiros moradores de Santa Luzia D’Oeste, 

descreve como foi a chegada do Governador Jorge Teixeira e relata a época em 

que foi aberta a estrada que liga Santa Luzia D’Oeste e Rolim de Moura, em um 

trecho onde o percurso era feito “a pé em forma de picada”: 
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“Vou lhe contar, essa história é muito importante. Teixeirão chegou 
aqui um dia, ali era muito homem, um gaúcho que tinha qualidade, 
tenho saudade dele. Ele chegou, reuniu o povo e disse: “olha gente, 
assumi o Governo de Rondônia e tô vendo que está tudo por fazer, 
mas, vamos abrir a boca e dizer: somos rondonienses”. Lembro como 
se fosse hoje, ele disse: “quero trabalho, trabalho e trabalho, eu garanto 
a vocês que vou trabalhar. No dia 7 de agosto, prosseguiu Teixeirão, 
lá na beira do rio Anta o trator vai berrar, começando a abrir a estrada”. 
Esse era o mês de abril daquele ano e disse mais: “Rolim de Moura será 
um polo muito importante para essa região. As ruas e avenidas terão 
100 metros de largura. Vai ser realmente a referência da região”. 
Quando foi no dia 7 de agosto, um trator D-7 chegou e derrubou um 
Ipê grande em cima daquela serra e começou a abrir a estrada. Foi 
uma riqueza os anos que o Teixeirão trabalhou aqui, ele foi incansável, 
ele visitava, não vinha com policial atrás dele não, era aquele 
bonezinho na cabeça, uns três companheiros, conversando com as 
pessoas, como nós estamos conversando aqui. A situação foi 
melhorando para todo mundo e começaram a falar na transformação do 
distrito em município. O Estado precisa crescer e para isso era preciso 
ter mais municípios” (Miguel Amâncio, 2016, Decom/Sms). 

 

Em 1986, o distrito alcançou mais de 20 mil habitantes, o que 

caracterizava uma justificativa importante para desmembrar-se de Rolim de 

Moura; porém, o processo de emancipação dependia exclusivamente de 

decisões políticas. A população reivindicava a emancipação alegando que o 

distrito precisava crescer/desenvolver, uma vez que havia constantes 

reclamações dos camponeses com estradas vicinais para o escoamento da 

produção. Ressalta-se, entre outras, a inexistência de um hospital e de um 

estabelecimento bancário local. 

 
Figura 06 – Reportagens sobre a emancipação de Santa Luzia D’Oeste 

Fonte: CEEJA Domingos Vona, (2016). 
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Assim, em 1986, pela Lei nº100, de 11 de maio, o Distrito de Rolim de 

Moura foi elevado à categoria de Município de Santa Luzia D’Oeste e, no mesmo 

ano houve a eleição para prefeito pelo voto popular. Em 1990, o município 

retomou o processo de crescimento, com a reintrodução da agricultura no 

mercado local e regional, tendo relativo sucesso as produções de arroz, feijão e 

café. 

Segundo informações em documentos da Secretaria da Saúde, o 

município, em 1990, desfrutou de uma época de grandes atividades econômicas 

devido à exploração da madeira, sendo que, em 1989, Santa Luzia D’Oeste 

chegou a produzir um volume médio de 60 m³ de madeiras por hectare, com 95% 

dessas madeiras aceitas no mercado nacional e 3% que ficavam no mercado 

regional. Neste período, a população atingiu aproximadamente 32.198 mil 

habitantes, dos quais 65% eram economicamente ativos da zona rural e se 

dedicavam ao setor primário da economia, reafirmando a vocação agrícola que 

cresceu substancialmente nos anos seguintes. 

 
 Pecuária e desmatamento 

 
A comercialização da madeira e o crescimento da agricultura e da 

pecuária foram os fatores econômicos que impulsionaram o desenvolvimento do 

município. Em termos geográficos, ocorreu um deslocamento geoeconômico em 

Rondônia, pois a economia que era ancorada no extrativismo (exploração da 

madeira, borracha, peixe, frutas, castanhas e agricultura e pecuária de 

subsistência) passou a ser substituída pela agropecuária e comercialização de 

mercadorias agrícolas (café, arroz, milho, cacau, dentre outras). Contudo, houve, 

também, a substituição do modelo que preservava a natureza para um modelo 

desenfreado de desmatamento (COSTA SILVA, et. al. 2017) 

Em consequência dessa lógica, os impactos ambientais foram 

intensificados em todos os municípios de Rondônia, principalmente pelo corredor 

rodoviário da BR-364 onde estão localizadas as principais cidades. Portanto, a 

maior aglomeração humana de Rondônia foi, sobretudo, a região que sofreu 

maior índice de degradação florestal, sendo essa área destinada à consolidação 

das atividades econômicas estaduais. 
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Mapa 02 – Desmatamento ao longo da BR-364 

 

Fonte Autor: Luciana R. Mourão Borges- Desmatamento, reserva legal e sustentabilidade em 
Rondônia, (2015). 

 

O modelo de expansão da pecuária impactou no incremento e nas taxas 

de desmatamento, que atualmente (2015) representa 38% da área territorial de 

Rondônia. No município de Porto Velho, a taxa de desmatamento é de 26,41%. 

No período de 2000 a 2015, o desmatamento cresceu de 3.888,3 para 9.147,4 

km2, uma variação de 135,25%, com incremento subindo, ainda que pouco, 

desde o ano de 2010(COSTA SILVA; LIMA; CONCEIÇÃO, 2018, p.159). 

Já no município de Santa Luzia D’Oeste, segundo Vendruscolo et al. 

(2016), de 1995 a 2015 constatou-se que a área antropizada tornou-se superior                                                               

área de floresta nativa, chegando a 71,6% da área desmatada. Estes dados são 

resultado do estudo realizado pelo grupo de acadêmicos do Curso de 

Engenharia Florestal da UNIR/Rolim de Moura, sobre os índices de 

desmatamento na Bacia Hidrográfica do Rio Bamburro, localizado em Santa 

Luzia D’Oeste. Os autores indicam, ainda, que a bacia do Rio Bamburro tem uma 

área de 12.609,6799 ha e rede de drenagem de 275 km, apresentando como 

principais coberturas do solo as áreas de floresta nativa, antropizadas e de 

espelhos d’água. O estudo também indica a progressão do desmatamento no 

período de 1985 a 2005, conforme pode ser observado no mapa que segue 

(FIGURA 08). 
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Figura 07 – Índice de desmatamento na Bacia do Rio Bamburro, 1985 a 2005- 
Santa Luzia D’Oeste/RO 

 
 

 

 

 

No ano de 1985, a bacia apresentava 
6.709,9187 ha (53,21%) de floresta nativa, 
5.890,5575 ha (46,71%) de áreas antropizadas 
e 9,2036 ha (0,07%) de espelhos d’água. 

No ano de 2005, a cobertura do solo 
encontrava-se distribuída da seguinte 
forma: 82,87% de áreas antropizadas 
(10.449,4224 ha), 17,05% de áreas com 
floresta nativa (2.150,5304 ha) e 0,08% de 
espelhos d’água (9,7271 ha). 

Fonte: Vendruscolo et al., (2016). 

 

O desmatamento na Bacia hidrográfica do Rio Bamburro foi tão intenso 

que, em 2005, a CAERD constatou problema de escassez hídrica para a 

população do município, devido a destruição das matas ciliares que provocou 

processos de erosão e de assoreamento que ocasionaram racionamento de 

água para a população urbana. Os pesquisadores, acerca destes problemas, 

referem: 

 
O desmatamento expõe os recursos hídricos, facilitando a identificação 
dos peixes pelos sensores dos satélites, porém não indica aumento da 
disponibilidade de água, tendo em vista que, de acordo com Valente 
(2011), ocasiona impactos negativos nos recursos hídricos, com a 
«morte» de córregos e lagos, que se tornam temporariamente ativos 
somente na estação chuvosa. Este processo está relacionado com o 
aumento da compactação da camada superficial do solo, e redução 
dos teores de matéria orgânica, que resultam na redução da taxa de 
infiltração e armazenamento de água no perfil do solo (REICHERT et 
al., 2007apud VENDRUSCOLO et al., 2016, p.389). 

 

Os estudos também apontaram que os impactos ambientais em Santa 

Luzia D’Oeste se constituíram em decorrência dos avanços da área antropizada 

nas bacias hidrográficas do município em virtude do crescimento das atividades 

pecuárias. 
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Quadro 04 – Atividade agropecuária em Santa Luzia D’Oeste 
 

Atividade Unidade 1995 2004 2014 

Pecuária Cabeça 79.136 168.280 178.574 

Lavoura Temporária Área ha 5.212 8.837 3.800 

Lavoura Permanente Área ha 2.600 2.672 539 

Fonte: Vendruscolo et al., (2016). 

 

O avanço da área antropizada na bacia hidrográfica do Rio Bamburro está 

relacionado, principalmente, com o crescimento da atividade pecuária no 

município. O crescimento do número de cabeças de gado bovino passou de 

79.136 para 168.280, de 1995 a 2014, com pico de 178.574 em 2004. No mesmo 

quadro, também se constatou que as áreas de lavoura temporária se elevaram 

de 5.212 ha para 8.837 ha, assim como as áreas de lavoura permanente 

passaram de 2.620 ha para 2.672 ha, de 1995 a 2004, com queda em ambas de 

2004 a 2014 (VENDRUSCO et al., 2016). 

A década de 1990 emerge, então, como uma nova era para a economia 

de Rondônia, sendo, a partir dessa temporalidade, que os agentes econômicos 

vão protagonizar um novo modelo de desenvolvimento agrário para o Estado 

com base no agronegócio. O autor reitera ao afirmar que, depois de consolidadas 

as terras em Rondônia por meio dos Projetos de Colonização organizados pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a partir de 1970, 

o espaço agrário passou a ser gerido por novos grupos de atores econômicos 

em busca de construir seus impérios agropecuários6 pela lógica da globalização. 

Para o autor, essa lógica tem como instrumento funcional aprimorar a produção 

visando o mercado internacional, dentro do processo denominado de circuitos 

espaciais da produção, ou seja, o mundo encontra-se organizado em 

subespaços articulados dentro de uma lógica global (RICARTE, 2017). 

Após a implantação de empresas do setor de laticínios em Rolim de 

Moura, com as marcas Mariella e Tradição (Laticínio Santa Luzia D’Oeste), a 

pecuária desenvolveu-se rapidamente no município. A expansão dos laticínios, 

assim como os frigoríficos na região da zona da mata, decorreu de incentivos 

tributários7e de investimentos em ciência e tecnologia para viabilizar e tornar 

 

6Entendida como grandes propriedades rurais especializadas na produção de grãos ou na 
criação de gado que têm como objetivo central a produção comercial multiescalar. 
7Contudo, para a compreensão desta transformação recente da pecuária rondoniense é preciso, 
principalmente, levar em conta o papel desempenhado pelos novos arranjos normativos que 
garantem a viabilidade das atividades. A maior parte dos grandes empreendimentos de 
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competitiva a pecuária leiteira do Estado. 

 
 

A pecuária em destaque na economia estadual, incrementada pelos 
incentivos fiscais que refletiram na modificação do espaço agrário 
rondoniense, a exemplo dos bondosos incentivos concedidos às 
multinacionais JBS-Friboi. Dessa forma a configuração, Rondônia 
também sentiu as transformações que estimularam a corrida por novas 
áreas voltadas à monocultura (COSTA SILVA Et. AL 2017, p. 150). 

 

O crescimento da produção de bovinos na Zona da Mata veio 

acompanhado da introdução de novas unidades de produção (frigoríficos), o que 

impulsionou as mudanças espaciais em Santa Luzia D’Oeste e nos municípios 

adjacentes, provocando a homogeneização da produção da Agricultura Familiar 

(pecuária), perdendo o pequeno agricultor à capacidade de diversificar a 

produção de alimentos. Outra situação perceptível foi o processo migratório do 

campo para a cidade em função da necessidade de grandes extensões de terras 

para suprir a necessidade de terra dos latifundiários, o que, por sua vez, exerce 

pressão nas pequenas propriedades, forçando e desapropriando. 

 
 Fechamento de escolas rurais 

 
Santa Luzia D’Oeste, possui uma população estimada em 2019 de 6.495 

habitantes (IBGE, 2019). Em 2010, a população era de 8.886, sendo que destes, 

4.525 encontravam-se na área urbana e 4.361 na área rural (IBGE, 2010). No 
 
 

industrialização da carne em Rondônia desfruta de amplos incentivos territoriais que tornam a 
atividade muito lucrativa no território rondoniense. O programa estadual de isenção de impostos 
– Programa de Incentivos Tributários do Estado de Rondônia (PIT) – que isenta até 95% do 
pagamento de ICMS (por um período de até 180 meses) das empresas instaladas a partir do ano 
2000, aparece definitivamente como o principal mecanismo que garante o crescimento da 
atividade pecuária e da indústria da carne no território, ainda que as custas, muitas vezes, de um 
rearranjo da produção no território que inclui fábricas sendo desativadas ou a redução 
significativa da atividade em tradicionais regiões produtoras. No entanto, tal crescimento foi 
comemorado em Rondônia pelo Governo do Estado como verdadeira solução para o 
crescimento econômico, conforme afirmação de Marco A. Petisco, titular da Secretaria de 
Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social (SEAPES) de Rondônia, e então 
responsável pelo Programa de Incentivo Tributário do Estado: é todo um conjunto de esforços 
empreendidos pelo poder público estadual de Rondônia visando o crescimento da atividade 
pecuária, que é eleita como uma das principais vias de crescimento econômico do Estado. Em 
que pese a condição de integrar a chamada Amazônia Legal, e todo um aparato jurídico 
normativo que prevê a preservação de recursos naturais (especialmente a cobertura florestal), 
os dados disponíveis no último Censo Agropecuário (2006) indicam não só o aumento das áreas 
de lavoura, mas principalmente um aumento tanto das áreas destinadas à pastagem, quanto do 
número de bovinos de corte. Ainda, dados mais recentes indicam que o rebanho bovino do 
Estado, atualmente, ultrapassa 12 milhões de cabeças (tanto animais voltados para o corte como 
os de aptidão leiteira) (IBGE, 2012). 
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ano de 2000 a população do município chegou a 11.603, sendo que destes 4.887 

eram moradores na área urbana e 6.716 rural. Entre os anos de 2000 a 2010 

houve uma redução de 24% da população, entre 2010 a 2019 a diminuição foi 

de 27%. Portanto, no intervalo de quase 20 anos, o município de Santa Luzia 

D’Oeste teve sua população reduzida em 44%. 

Essa situação fez emergir outro fenômeno que atingiu diretamente a 

população rural: o fechamento das escolas do campo em todo o Estado. Os 

dados apresentados no último censo escolar indicam que, em termos 

proporcionais, Rondônia foi o Estado que mais desativou escolas rurais em todo 

o país no período de 2003 a 2012, configurando-se um fenômeno social que tem 

atingido o Brasil de forma ampla em todas as regiões. 

 
Mapa 03 - Redução das escolas rurais no Brasil, 2003/2012 (%). 

 

Fonte: Organizado por Costa Silva, (2017). 

 

 
Para o período citado, o Brasil diminuiu de 103.318 para 74.112 escolas 

rurais, uma redução líquida de 29.206 unidades, o equivalente a -28,27% das 

escolas rurais (MAPA02). No intervalo indicado, em Rondônia, foram fechadas 

1.150 escolas rurais (-64,61%), a maior taxa de redução das escolas rurais do 

país. 

Para retratar essa realidade, tomamos como exemplo o fechamento das 

escolas rurais em Santa Luzia D’Oeste. Na década de 1990, havia 42 escolas 
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rurais multisseriadas8 distribuídas em todas as linhas vicinais do município, 

sendo que essas escolas começaram a fechar as portas a partir da construção 

da Escola Pólo Expedito Gonçalves Ferreira, em 1998, localizada na Linha P18 

sul. No primeiro ano de funcionamento, a escola contava, em seus registros, 

1.125 alunos matriculados e atendia, nos três turnos, a demanda dos ensinos 

infantil, fundamental e médio. 

A Escola Pólo tornou-se referência na comunidade rural entre o período 

dos anos 1999 a 2005, sendo que, em seu entorno, surgiu uma vila com 

instalações de campo de futebol, associações, armazéns e igrejas de diferentes 

denominações. As atividades festivas da escola atraíam a população da cidade 

que participava de torneios de futebol, festas juninas e religiosas, ou seja, o 

campo se consolidava como um espaço de vivência. 

A expansão da monocultura nas áreas adjacente a escolar refletiu 

drasticamente na diminuição da população residente ao entorno da escola, em 

consequência disso em 2012 o ensino médio foi extinto e, em 2017 a escola 

contava com 86 estudantes, em 2018 a escola foi desativada. 

 
Figura 08 – Escola Pólo Expedito Gonçalves Ferreira abandonada 

Fonte: Arquivo MPS, (2018). 

 

O fechamento das escolas rurais, em Santa Luzia D’Oeste, contribuiu para 

acelerar ainda mais a migração para a cidade. Quando uma escola fecha, as 

famílias gradativamente migram para a cidade, justificando que as condições 

 

8As classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino em que o professor 
trabalha, na mesma sala de aula, com várias séries do ensino fundamental simultaneamente, 
tendo de atender a alunos com idades e níveis de conhecimento diferentes. 
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na “roça” já não eram favoráveis; ainda, os filhos maiores não têm interesse pelas 

atividades rurais e os pequenos enfrentam longas distâncias para chegar à 

escola. 

Municípios pequenos iguais a Santa Luzia D’Oeste não oferecem 

empregos para absorver essa nova mão de obra e, em virtude disso, mulheres, 

homens e, principalmente, jovens acabam sendo empregados nos frigoríficos de 

Rolim de Moura ou na usina de cana-de-açúcar em São Felipe, assim como 

outros vão à busca de novas terras em outras localidades. 

Outro fator que desestimula a permanência do camponês no campo é que 

o modelo da agricultura capitalizada recebe mais atenção do governo, que 

direciona a maior parte dos recursos por meio de linhas de créditos para as 

atividades do agronegócio, como financiamentos para a compra de 

equipamentos modernos, máquinas e itens usados na produção. Dessa 

forma, os pequenos proprietários, que não conseguem  oferecer garantias 

para a concessão de créditos, ficam de fora dos recursos destinados ao 

campo. 

O desafio enfrentado pelo pequeno agricultor em Rondônia é a 

regularização fundiária que dificulta as concessões das linhas de crédito, 

uma vez que muitos deles não são contemplados por não conseguirem 

comprovar serem os donos de sua propriedade. Por outro lado, segundo Costa 

Silva e Neves (2018, p. 642), o controle da terra e a formação de latifúndios 

continuam centrais nas dinâmicas territoriais do agronegócio em todo o Brasil. 

Para os autores, do ponto de vista econômico e político, a terra serve como 

mecanismo de acumulação e de reprodução do capital, pois “parte das 

empresas investe na compra de terras como reserva de capital, como garantias 

para acessar os financiamentos e, historicamente, como especulação 

fundiária”. 

 
 A expansão da soja 

 
A região onde se localizava a escola “Polo” tornou-se local de grandes 

propriedades da pecuária e, recentemente, está sendo tomada pela plantação 

da soja, que se desenvolve também no município de Parecis, limite com Santa 

Luzia D’Oeste. A cultura da soja em Rondônia iniciou pela proximidade territorial 



82 
 

 

do noroeste do Mato Grosso com o Cone Sul do Estado, somada a vinda de 

migrantes para esta região em busca de terras mais baratas e produtivas 

constituem-se fatores estratégicos e colaboradores para o avanço do 

agronegócio, em especial no município de Vilhena (RICARTE, 2017). 

 
Mapa 04 – Avanço da produção de soja em Rondônia 

 

Fonte: Organizado por Costa Silva, (2017). 

 

 
O mapa acima destaca a expansão da soja em quase todos os territórios 

de Rondônia. Neste sentido, onde avança a monocultura, principalmente nos 

pequenos municípios iguais a Santa Luzia D’Oeste, os impactos são rapidamente 

percebidos, como: mudanças na paisagem rural, deslocamento de camponeses 

para a cidade, diminuição drástica na produção de alimentos, fechamento de 

escolas rurais, as terras adquirem “valor” e, consequentemente, ocorre 

concentração de terra. “Somado à estrutural concentração fundiária, o 

agronegócio também impõe o controle de terras. Portanto, obliterar o acesso 

à terra comparece como condição de controle/domínio social sobre a 

população rural e comunidades rurais” (COSTA SILVA; NEVES, 2018, p.642). 

Os impactos ambientais promovidos pelas atividades do agronegócio 

ocorrem em função do uso intensivo do agrotóxico nas lavouras de soja, da 

erosão do solo e contaminação ambiental e do uso de herbicidas, inseticidas e 

fungicidas. (RICARTE, 2017) 

Pignati et al. (2017) afirmam que, no ano de 2015, o Brasil plantou 71,2 
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milhões de hectares de lavouras e, dos 21 produtos analisados, predominou a 

soja, que representou 42% de toda área plantada no país (32,2 milhões de 

hectares), seguida do milho com 21% (15,8 milhões de hectares) e da cana-de- 

açúcar com 13% (10,1 milhões de hectares). 

 
O Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo e o 
segundo país que mais exporta esses produtos, desempenhando um 
importante papel na economia local. Para manter tal produção, este 
setor utiliza intensivamente sementes transgênicas e insumos 
químicos, como fertilizantes e agrotóxicos. A extensa área de plantio 
no Brasil proporcionou que o país fosse o maior consumidor de 
agrotóxicos no mundo (PIGNATI et al., 2017, p.3282). 

 

 Na sala de aula 

 
Tais informações postas em discussões em sala de aula possibilitam ao 

estudante compreender as transformações do espaço pensado sob o ponto de 

vista da ação humana, bem como as formas com que vem modificando o meio. 

Os seres humanos são transformadores da paisagem, seja ela local ou global, 

sendo o homem um produtor de espaços e paisagens, entendendo-se que, deste 

processo, todos nós fazemos parte (CAVALCANTI,                  2006). 

Trabalhar conteúdos regionais e locais tem sido um desafio para o 

professor de Geografia, uma vez que precisa aportar-se de amplo conhecimento 

teórico e adotar metodologia que possibilite ao estudante compreender de forma 

crítica e cientifica os processos que organizam as mudanças espaciais ao seu 

entorno, como já retratamos antes, o professor deve ter posicionamento em sua 

tendência pedagógica, compreender a importância de expandir a consciência 

geográfica do estudante ao identificar nos conteúdos lecionados e os elementos 

que configura os princípios geográficos, assim, como mediar às transformações 

do conhecimento entre os conceitos cotidianos em conceitos científicos. Esse 

conjunto de procedimentos promove transformação social. 

Para compreendermos o meio rural no Brasil, seus conflitos e a luta pela 

terra, temos que compreender como funciona o sistema capitalista a partir da 

realidade regional e local, bem como compreender, de forma crítica, as 

consequências sociais que esse processo gerou. Esses conhecimentos serão 

possíveis de serem alcançados pelo estudante por meio da mediação do 
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professor durante o período de problematização, isto é, no momento em que as 

informações cotidianas e as científicas se confrontarem pela interação o 

estudante ganhará novas percepções, novos conceitos sobre a realidade que o 

cerca e, nesse processo, o professor tem papel importantíssimo ao fornecer 

elementos que possibilitem tal compreensão. 

As propagandas nos meios de comunicação engrandecem o crescimento 

econômico e espacial do agronegócio, mas omitem as consequências que esse 

modelo econômico provoca, como, por exemplo, a destruição dos territórios do 

campesinato, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais amazônicas. 

“O sujeito-estudante quando desprovido, deslegitimado dos direitos de entender, 

compreender, analisar e explicar o espaço em que vive a realidade, na qual se 

constrói como sujeito-cidadão, torna-se um excluído do espaço social” 

(NOGUEIRA, 2009, p. 166). 

Nessa lógica, o estudante pode se questionar sobre as mutações 

espaciais em Rondônia; o porquê do fechamento de escolas rurais no estado; 

porque a migração campo cidade intensificou nos últimos anos; o porquê 

valorizar Agricultura Familiar na garantia de alimentos saudáveis; o porquê de 

tanta violência, pobreza e miséria se expandindo para os centros urbanos do 

Estado; e, compreender que a destruição das florestas amazônicas atingirá a 

humanidade como num todo. O desenvolvimento do raciocínio espacial do 

estudante inicia, então, a partir de seus questionamentos de problematizar em 

vez de desnaturalizar. 

Sendo assim, o meio em que se vive é o ponto de partida para estudar e 

analisar o espaço, sendo a dimensão mais próxima que o estudante conhece, 

ou seja, é a partir do lugar que o estudante estabelece comparações no sentido 

de buscar respostas para os porquês. Ao tomar o lugar como ponto de partida 

para a leitura e a compressão do mundo, é interessante que o docente busque 

conhecimentos sobre a formação territorial do seu município, pois não podemos 

querer que os estudantes compreendam o mundo sem antes olhar para o seu 

redor. 
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Eixo Temático: o campo e a cidade como formações socioespaciais – 

pesquisa na Escola Juscelino Kubitscheck, no município de Santa Luzia 

D’Oeste/RO 

 
Inicia-se então, a investigação nos documentos didáticos que orientam a 

organização dos conteúdos no planejamento do docente. O objetivo consiste em 

verificar como a escola, em sua estrutura curricular, vem abordando a temática 

agrária. A proposta, respalda em analisar os conteúdos do 6º e 7º anos 

referentes ao eixo temático do PCN “O campo e a cidade como formações 

socioespaciais”. 

Embora a nova BNCC esteja aprovada desde o final do ano de 2017, 

encontra-se em fase de transição e deverá ser definitivamente implantada até 

2020. Assim, as redes municipais, estaduais e federais precisam reelaborar seus 

currículos segundo a nova BNCC, bem como a produção de material didático terá que 

ser realizada segundo as novas diretrizes; enquanto isso, os PCNs continuam 

orientando a educação no país (referencial curricular, livro didático, planejamento do 

professor). 

“O campo e a cidade como formações socioespaciais” é o eixo temático 

em discussão. O conceito de formação socioespacial, consoante os PCNs de 

Geografia, é uma categoria analítica que amplia a compreensão de que o 

espaço, como território e lugar, guarda uma historicidade inseparável de todas 

as suas transformações. Por conseguinte, qualquer paisagem, seja ela urbana 

ou rural, guarda em si, na forma como está representada, heranças de um 

passado mais próximo ou distante (BRASIL, 1999). 

Para o RCRO/2013, seus objetivos buscam proporcionar práticas e 

pesquisas em que se reflita a realidade contextualizada com o mundo. O objetivo 

maior, para o ensino da geografia, segundo o documento, é fazer com que os 

estudantes compreendam a dinâmica social, espacial e temporal em uma escala 

do local ao global, bem como em uma perspectiva multidisciplinar. 

O documento enfatiza, também, que a geografia escolar do século XXI 

deve estar voltada para o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes entre discente e docente em que o aprender a aprender, o aprender a 

fazer, o aprender a conhecer e o aprender a ser seja uma constante no processo 

ensino-aprendizagem. 
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No quadro abaixo estão apresentados os conteúdos do 6º e 7º anos 

referentes ao eixo temático do PCN “O campo e a cidade como formações 

socioespaciais”, e o Plano de Curso, ou chamado também de Planejamento 

Anual do Professor, da Escola Juscelino Kubitscheck. 

 
Quadro 05 – RCRO/2013 e Plano de Curso dos 6º e 7º Anos da Escola Juscelino 

Kubitscheck 

RCRO/2013 Planejamento Anual do Professor 

6º Ano 
A Geografia como possibilidade de leitura e 
compreensão do mundo 

 

-Definição das ciências geográficas; 
-Noção do lugar tempo e espaço; 
-O trabalho do homem como agente 
transformador do espaço; 
-O Estado e Município em que vive 
(Rondônia). 

 
 
 
 

7º Ano 
Campo e Cidade como Formação 
Socioespacial 

 

- O Meio Urbano: urbanização e 
industrialização, rede urbana, crescimento 
urbano no Brasil; 
-Meio Rural: as transformações do setor 
primário, agricultura de subsistência e 
comercial, a questão da reforma agrária e os 
principais cultivos no Brasil; 
-Principais produtos agrícolas do Estado de 
Rondônia; 
-A Dinâmica populacional; População 
Brasileira 

6º Ano 
27 A agricultura e as condições naturais 
- Agricultura e clima; 

- Agricultura e solo; 
-Agricultura e relevo; 
- Os sistemas de produção agrícola; 
- A organização da produção da agricultura 
brasileira; 
- O latifúndio; 
-A agricultura familiar; 
-A unidade familiar de subsistência; 
-A empresa agrícola; 
-A agricultura e os impactos ambientais; 
-A compactação e a erosão do solo; 
- O uso de agrotóxicos. 

 
28 A Pecuária 
-As formas de criação de gado; 
- O pastoreio; 
- O nomadismo pastoril; 

- A transumância; 
- A pecuária; 
- Os sistemas de criação da pecuária; 
- A pecuária no Brasil. 

 

7º Ano 
O espaço agrário e a questão da terra 
- A importância da agropecuária no Brasil; 
-A agricultura do Brasil; 
-A pecuária; 
- Pecuária intensiva e extensiva. 

Fonte: Planejamento Anual de Geografia. Escola Juscelino Kubitschek, (2018). 

 

 
Os conteúdos indicados no Referencial Curricular para o Estado de 

Rondônia apresentam Habilidades e Competências para aproximar o estudante 

de sua realidade cotidiana. Segue objetivos do próprio documento (RCRO, 2013, 

p.240): 

• Analisar como sua comunidade lida com as transformações naturais, 

econômicas e sociais; 

• Reconhecer as transformações temporais e espaciais na sua realidade; 
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• Valorizar o espaço do seu município respeitando os aspectos naturais, 

sociais e econômicos possibilitando o conhecimento do espaço de 

vivência; 

• Analisar os problemas vivenciados pelos pequenos e médios produtores, 

enfatizando a questão dos sem-terra frente aos movimentos de Reforma 

Agrária; 

• Reconhecer-se como indivíduo e parte integrante de um grupo social; e, 

• Reconhecer as características da agricultura no Brasil, sendo elas: a 

concentração da propriedade rural e as consequências da evolução das 

condições de trabalho no campo. 

 
Destarte, o RCRO possui elementos para refletir criticamente o espaço 

agrário em Rondônia. Porém, o Planejamento Anual do Professor não é 

compatível com os objetivos e conteúdos previstos no RCRO, e sim segue a 

mesma sequência dos conteúdos presente no livro didático intitulado ‘Expedição 

Geográfica’. Neste caso, confirma-se que o planejamento do professor é uma 

cópia fiel do sumário do livro didático, “tornando o currículo em ação”, é aquele 

que realmente é trabalhado em sala de aula. 

Para constatar a afirmação acima, propomos investigar o caderno dos 

estudantes para observar se havia a existência de conteúdos que não fossem 

do livro didático, os resultados apontam que não foram observado nenhum 

registro de atividades, além daqueles contidos no livro ‘Expedição Geográfica 
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Figura 9 – Recorte do livro didático Expedição Geográfica do 6º ano e caderno 

de registro do/a estudante 

 

Fonte: Livro didático Expedição Geográfica do 6º ano (2015, p.220) e do 7ºano (2015, p. 98) 

 

 
Considerando as etapas que constituem a formação curricular no espaço 

escolar, Sacristán (2000) afirma que o currículo passa por diferentes etapas em 

sua construção, sendo que uma delas é o currículo em ação, aquele que se torna 

exequível em sala de aula, ou seja, “significa a real” proposta curricular, o 

momento em que o prescrito e apresentado e moldado é posto em ação; “é onde 

se concretizam as práticas docentes” (SACRISTÁN, 2000, p.104). 

A Formação da Estrutura Curricular das Escolas brasileiras, se encontram 

alicerçadas na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos e tem por finalidade reduzir as 

desigualdades da educação no Brasil, definindo, em linhas gerais, o que os 

estudantes em todo o país devem aprender a cada ano; é um currículo comum 

e igual a todos (BNCC, 2018 p.07). 

A BNCC norteia os demais documentos quando se trata de currículo 

escolar. O Planejamento Curricular que chega em sala de aula, passa por etapas 

de construção, conforme ilustrado na figura abaixo: 
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Figura 10 – Estrutura Curricular do Sistema Educacional Brasileiro. 
 

Fonte: Nova Escola, (2017). 

 
 

A construção do Referencial Curricular de Rondônia (RCRO/2013) além 

da antiga BNCC teve respaldo nos PCNs. Contudo, em seus objetivos o 

documento busca a inclusão do acesso ao conhecimento com equidade, 

propiciando condições de permanência e de sucesso na escola e melhorando a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem, além de fornecer às escolas 

informações e orientações sobre estratégias pedagógicas e contemplar as 

especificidades regionais. Este documento, portanto, orienta o fazer pedagógico 

das ações no espaço escolar, “assim como os profissionais no desenvolvimento 

de suas atividades, almejando melhorar o processo ensino e aprendizagem e, 

consequentemente, a qualidade da educação no Estado de Rondônia” 

(RONDÔNIA, 2013, p. 9). 

Assim, a partir de conteúdos da RCRO a escola poderá organizar o seu 

PPP- o Projeto Político Pedagógico. De acordo com Lopes (2010), o Projeto 

Político Pedagógico propõe uma proposta de ação concreta executada durante um 

determinado período de tempo. O PPP é considerado político por considerar a 

escola um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, 

que atuarão de forma individual e coletiva na sociedade, modificando os rumos 

que vão seguir; é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos 

educativos necessários para o processo de ensino e aprendizagem. 

A elaboração dos PPPs deve sustentar a discussão sobre a necessidade 
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de trabalhar conteúdos sistematizados de forma crítica e questionadora a partir 

do confronto entre os saberes. Sendo assim, antes mesmo de observar as 

referências que o estudante traz consigo e suas percepções diante do mundo, 

faz-se necessário conhecer quais saberes9 a escola vem desenvolvendo em 

seus projetos pedagógicos para assegurar um conhecimento com relação às 

questões culturais que perpassam pela vida do estudante e da comunidade 

escolar. (CAVALCANTI, 2012), 

O PPP, entretanto, busca assegurar propostas que dizem respeito às 

especificidades que permeiam a realidade vivenciada no contexto/cotidiano do 

Escola/estudante, identificar o perfil social e cultural em que a escola está 

situada, apresentar um diagnóstico e cumprir com as metas estabelecidas por 

toda a comunidade escolar. Por último, cria-se o Planejamento Anual do 

Professor, que chamamos de currículo em ação, com base no RCRO, no PPP e 

na prática docência, as quais devem influir na forma com que o professor elabora 

o seu plano de aula. 

 
3.2.1 Planejamento Anual Escola Juscelino Kubitschek 

 
A pesquisa nos revelou que o planejamento anual da Escola Juscelino 

Kubitschek, está restrito aos conteúdos programados no LD que, por sua vez, 

está distante da realidade do estudante ao desconsiderar o perfil da comunidade 

local. Observa-se que mesmo existindo vários documentos curriculares (BNCC, 

RCRO. PPP), o professor não assegura em sala de aula conteúdos regionais, a 

metodologia, os procedimentos pedagógicos e o saber sistematizado devem ser 

pensados em razão da cultura dos estudantes. 

Cavalcanti (2012) defende a ideia de que ensinar Geografia é abrir 

espaço, na sala de aula, para o trabalho com os diferentes saberes do processo 

de ensino entre estudantes e docentes, compreendendo que as experiências 

podem se tornar a base constitutiva de um saber geográfico na escola. Sendo 

assim, percebe-se, então, uma lacuna naquilo que se propõe pelo sistema 

educacional estadual e federal e o que chega realmente na sala de aula. 

 

9 De acordo com Cavalcanti (2012), os saberes escolares são entendidos como conceitos, 
procedimentos e valores, o que significa que são objetos de conhecimento, não apenas aqueles 
sistematizados, mas também os procedimentos, as habilidades, as atitudes e os valores ligados 
a esses conhecimentos. 
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Diante do que foi apresentado, para alcançar um ensino que contemple 

as dimensões que permeiam os saberes escolares é necessário que o docente 

compreenda a parte política do currículo que expressa uma relação de poder, e 

que se torna negociável ao interagir com as intenções dos docentes ao lidar com 

a comunidade presente no entorno da escola. Daí a importância da organização 

de um projeto pedagógico concatenado com o perfil de cada realidade escolar e 

influenciado por suas especificidades regionais e locais, priorizando a construção 

de valores fundamentados na ética e no respeito às diferenças e à diversidade 

cultural; um projeto democrático em que a comunidade escolar participe 

ativamente de sua construção. 

 
 Análise do Livro Didático Expedição Geográfica 

 
A partir deste momento, nossa atenção voltar-se-á para os conteúdos 

previstos no LD, uma vez que os estudantes do 6º ano da Escola Juscelino 

Kubitscheck no ano de 2018, utilizam como única fonte de aprendizagem. 

 
Figura 11 – Capa do livro didático 

Fonte: Adas e Adas, (2015). 

 

 
O livro ‘Expedição Geográfica’ (ADAS; ADAS, 2015), em sua 2ª edição, 

foi escolhido por todas as escolas pertencentes à CRE de Rolim de Moura, 
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exceto a Escola Monteiro Lobato de Rolim de Moura, pelo fato de esgotar a 

edição, fazendo, então, a opção pelo livro ‘Fique por Dentro da Geografia’, de 

Vagner Ribeiro (2015). Entretanto, os municípios de Santa Luzia D’Oeste, 

Castanheira, Nova Brasilândia, Novo Horizonte e Rolim de Moura, aderiram a 

escolha deste livro, totalizando 16 escolas com 3.864 estudantes. Não 

contabiliza nesse processo, os estudantes que participam dos projetos “Salto”, 

Mediação Tecnológica e EJAs. 

O LD’ expedição Geográfica’ (FIGURA 12), publicado pela editora 

Moderna, tem como autores Melhem Adas (bacharel em Geografia pela 

Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento, da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo) e Sérgio Adas (pós-doutor pela Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo), ambos apresentando uma ampla formação na área 

de Geografia e, também, experiência profissional na Educação Básica. 

O tempo de permanência de um LD na escola é de três anos; portanto, o 

livro foi escolhido em 2017 e será válido até 2019. Curiosamente, a Escola 

Juscelino Kubitscheck, em Santa Luzia D’Oeste já mantinha o LD ‘Expedição 

Geográfica’ nos anos anteriores, fruto de escolha em 2012, o que resulta em oito 

anos com o mesmo livro, levando em consideração que o Ensino Fundamental 

dos anos finais de quatro anos. 

Para facilitar a escolha do LD, o MEC disponibiliza, por meio de um Guia 

do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), informações aos 

professores a respeito dos livros aprovados (versão impressa ou no site do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Em 2014, foram distribuídas 

24 coleções de Geografia para escolas no território nacional, das quais o livro 

‘Expedição Geográfica’ se destaca por ter ficado em 2º lugar entre os LD mais 

vendidos no território nacional, com 1.771.873 exemplares, perdendo apenas 

para o Projeto Araribá, com 3.333.109 unidades (PNLD, 2014). Como retrata o 

quadro a seguir: 

Quadro 06 – As coleções de livros didáticos de Geografia mais vendidos no 
Brasil 

Colocação Coleção Quantidade 

1ª Projeto Araribá – Geografia 3.333.109 

2ª Expedições Geográficas 1.771.873 

3ª Projeto Teláris – Geografia 1.117.130 

4ª Para Viver Juntos – Geografia 697.414 

Fonte: PNLD, (2014). 
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As autoras Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) salientam que o LD é 

uma produção cultural e, ao mesmo tempo, mercadológica, o que se configuram 

fatos que deverão ser levados em conta pelos docentes. As autoras lembram 

que no momento da escolha do LD, a escola está atendendo a um determinado 

mercado editorial, ou seja, o LD é uma produção que leva o nome de mais de 

um autor, estando várias pessoas envolvidas indiretamente em processos 

industriais antes de sua chegada à escola ou à livraria. Como mercadoria, o 

importante para a editora é que o LD seja vendido e, para isso, o professor 

deverá realizar a sua escolha; do contrário, o Governo Federal não irá comprar. 

Ainda de acordo com as autoras, a escolha do LD de Geografia não pode 

ser feita de forma aleatória, como um conjunto de informações sem nexo. Por 

isso, a importância de docentes bem formados que saibam relacionar os 

conteúdos com as imagens do livro e com as diferentes linguagens do cotidiano 

de seus estudantes, contribuindo, assim, para criar um espaço de diálogo e de 

confronto de ideias. “O conhecimento precisa estar sempre presente na análise 

de qualquer produção didática, a fim de que se trabalhe com dinamismo e com a 

construção do saber” (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE,2009, p. 343). 

As autoras expõem, neste sentido, critérios para avaliar o LD e citam 

alguns itens básicos a serem analisados pelos docentes, tais como: qualidade 

da capa, autor/autores, público-alvo, apresentação do livro, índice e estrutura do 

livro, diagramação, representações gráficas e cartográficas, linguagem, 

atividades propostas e bibliografia. 

 
1-Capa: uma das questões a ser verificada é o conteúdo da capa. O 
que esse conteúdo (imagem e textos) diz ao jovem leitor ou à criança 
sobre o livro? 2-Autor e Autores: Quem são os autores? São 
especialistas da disciplina escolar geográfica. 3-Público: O livro 
destina-se ao ensino fundamental ou médio e quais as diferentes 
modalidades do público? 4-Apresentação do livro: Geralmente o autor 
faz uma apresentação do livro para os alunos ou para o professor. O 
que diz sobre ele? Se o livro é destinado ao aluno, que linguagem é 
utilizada, considerando a faixa etária do estudante a qual se destina? 
5-Índice e estrutura do livro: Pelo índice pode realizar-se uma primeira 
avaliação da estrutura e da organização dos conteúdos. Quais são os 
temas priorizados? Eles obedecem aos parâmetros curriculares ou a 
proposta dos órgãos centrais da educação? 6-Diagramação: Um livro 
pode apresentar um conteúdo bom, sem veicular preconceito, 
mostrando-se compatível com temas da atualidade geográfica. 7- 
Imagens apresentadas gráficas e cartográficas: As imagens 
constituídas por fotos, pinturas e gravuras são necessárias em um livro 
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geográfico, porque podem complementar os textos, podem interagir 
com eles, sendo parte integrante do seu conteúdo e pode ainda ser 
empregada em atividade em que seja solicitado do aluno reflexões 
sobre as paisagens e localidades quaisquer. 8-Proposta teórica e 
metodológica: A trajetória da Geografia como ciências apresenta vários 
caminhos teóricos a ser trilhado que vem servindo de base para 
reprodução de material didático. São tendências mais tradicionais e 
outras mais progressistas, muitas vezes denominadas críticas, que 
precisam ser detectadas na leitura dos textos que tratam do espaço 
geográfico. 9-Linguagem: Esse aspecto do livro é de grande 
importância, porque, se o aluno tiver diante de si uma linguagem 
inadequada a sua idade, do ponto de vista de sua compreensão, ou 
distante de sua realidade, certamente o livro não será um auxiliador 
nem para ele, o aluno, nem para o professor a construção do 
conhecimento geográfico. 10-Atividades: As atividades podem 
colaborar com os avanços da compreensão do conteúdo do texto 
desde que tenha a sua intenção. No entanto, não pode ser reprodução 
de excertos de textos um produto. Há uma série de atividades que 
podem ser propostas com o uso de outros textos diferentes, não 
contidos no corpo do capítulo, como mapas gráficos, imagem de 
satélites e fotografias etc. (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 
2009, p. 344,345 e346). 

 

O livro ‘Expedição Geográfica’ contempla, assim, algumas referências 

citadas acima, tais como: os autores são especialistas na disciplina escolar de 

Geografia e descrevem as principais formações acadêmicas que realizaram; o 

livro deixa claro que é destinado aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental; 

as apresentações estão compatíveis com o nível de compreensão dos docentes 

e estudantes, bem como pontuar, com detalhes o que irão encontrar no livro; os 

temas estão de acordo com os PCNs e, até certo ponto, fazem o estudante 

pensar a sua realidade no cotidiano; os textos são curtos e quase todos têm 

imagens relacionadas aos conteúdos, o que permite uma leitura mais adequada 

à faixa etária; as representações gráficas e cartográficas complementam os 

textos e interagem com eles; e, as ilustrações são atraentes e os mapas 

temáticos contribuem para melhor compreensão dos conteúdos. Ainda, no 

quesito infográfico evidenciam-se ferramentas educacionais criativas e, de forma 

lúdica, trabalha a compreensão dos conteúdos de Geografia. 

Em 2017, no VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA), 

em Curitiba, o livro ‘Expedição Geográfica’ foi duramente criticado pelos 

estudiosos do ensino da Geografia Agrária. Em debates temáticos, os docentes 

disseram que o livro não representa a realidade dos campos brasileiros. 

Vale destacar a contribuição de Moreira; Candau (2007) ao considerarem 

que muitos saberes são excluídos do currículo para divulgar unicamente 
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interesses universais de uma sociedade; entretanto, deve-se salientar que a 

palavra “currículo” integra diferentes concepções de como a educação é 

concebida historicamente. Portanto, a seleção de conteúdos e de procedimentos 

que compõem o currículo é um processo que se organiza de acordo com o 

momento histórico e político pelo qual passa o país. 

Nesse contexto, Candau (2002) salienta que o currículo não traz apenas 

o conhecimento em si, mas pode carregar intenções que estão atreladas aos 

interesses econômicos de um país, ou seja, à medida que os interesses do 

capital se modificam as interferências no sistema educacional também ocorrem. 

Contudo, o currículo escolar pode ser um reprodutor dos interesses da classe 

hegemônica e, dessa forma, a autora ainda afirma: 

É por meio do Currículo que certos grupos sociais, especialmente os 
dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua 
“verdade”. O currículo representa, assim, um conjunto de práticas que 
propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de 
identidades sociais e culturais. O currículo é, por consequência, um 
dispositivo de grandes efeitos no processo de construção da identidade 
do(a) estudante (CANDAU, 2002, p. 28). 

 

Pesquisa Realizada com Estudantes do 6º e 7º anos da Escola Juscelino 

Kubitschek 

 
Considerando que o planejamento do professor é exclusivamente pautado 

nos conteúdos do LD, nossa atenção se voltou para o livro Expedição Geográfica 

do 6º e 7º ano, pois atualmente é neste nível escolar que temas como: a 

formação territorial do Brasil, o território brasileiro, diversidade geográfica das 

paisagens, as regiões brasileiras, espaço agrário e questão da terra no Brasil 

são trabalhados. 

Para tanto, aplicamos um questionário (composto por seis perguntas) aos 

estudantes do 6º e 7º anos da Escola Juscelino Kubitscheck, pois se acredita 

que, dessa forma, tenhamos elementos para analisar o modo como o livro 

abordam as questões agrárias e assim, identificar a percepção dos estudantes 

quanto a compreensão dessas temáticas. 

Solicitamos, então, que identificassem no livro ‘Expedição Geográfica’, na 

Unidade 07 – “Extrativismo e Agropecuária”, os seguintes temas listados abaixo 
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e que indicassem quais deles estão sendo contemplados no referido livro: 

 
 

1) Pecuária; 

2) Agricultura empresarial; 

3) Extrativismo; 

4) Reforma Agrária; 

5) Agricultura familiar; 

6) O impacto do agrotóxico na agricultura; 

7) Movimentos sociais; 

8) Meio ambiente; 

9) População tradicional (ribeirinhas, quilombolas, povos da floresta); 

10)População indígena; 

11) Violência no campo; 

12) O trabalho da mulher na agricultura; e, 

13)O uso da água nas atividades agrícolas. 

 
Dos temas acima citados, os estudantes não identificaram: a Reforma 

Agrária; movimentos sociais; violência no campo e uso da água nas atividades 

agrícolas. Todos os outros temas se fazem presentes no LD. Contudo, observa- 

se na lista de temas que “A mulher na agricultura” e “População Indígena”, ambos 

estão retratados na página 208 com o subtítulo “O Extrativismo como Atividade 

Econômica Complementar”. 

Na Figura 13, o livro menciona a mulher quilombola quebradeira de coco; 

entretanto, observa-se que o texto não faz referência às suas atividades 

econômicas, bem como à sua importância na complementação da renda da 

família e a importância das políticas públicas destinadas às mulheres, 

principalmente as da comunidade quilombolas. 
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Figura 12 – Mulher quilombola quebradeira de coco de babaçu. 

 
 

Fonte: Livro Expedição Geográfica da 6º série, (ADAS; ADAS, 2015, p.208). 

 

 
Outro fator que também deve ser levado em consideração é a quantidade 

de vezes em que a mulher aparece no livro didático e a representatividade que 

se atribui a ela. No gráfico a seguir, a quantidade de representa a quantidade de 

vezes que aparecem imagens de Mulher. 

 
Gráfico 02 – Imagens de mulheres no Livro Expedição Geográfica do 6º ano 

Fonte: Organizado pela autora, (2019). 

 

Esses dados chamam atenção pela disparidade de aparições da mulher 

em comparação ao homem, pois, no total, às mulheres ocupam 15% das 

representações no livro do 6º ano. A imagem da mulher geralmente está 

associada às atividades econômicas, sendo que as que foram analisadas estão 

na linha de produção de uma fábrica. Ainda, observou-se, também, uma mulher 
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bióloga no trabalho com o Projeto Arara Azul, porém a imagem estava na parte 

do livro que apresenta as atividades complementares. 

Costa (2011) analisou um LD de Geografia das escolas públicas a fim de 

detectar onde e de que forma está presente o tema de gênero com a intenção 

de demonstrar a participação da mulher na construção do espaço geográfico, 

seu papel na divisão do trabalho e na produção de riqueza. A primeira conclusão 

da autora foi identificar a ausência de conteúdos, nos livros didáticos, que 

retratam questões que envolvem o gênero feminino, sendo que, quando o livro 

se refere a esse tema, é de forma superficial ou se encontra em atividades 

complementares, ficando a critério dos professores trabalharem ou não. 

Foi perguntado, então, aos estudantes se lembram de verem imagens de 

mulheres trabalhadoras rurais no LD ‘Expedição Geográfica’ ou se conhecem 

mulheres que trabalham em atividades rurais. 

 
Quadro 07 – Mulheres trabalhadoras rurais 

 

Perguntas 
Respostas 

Imagens de mulheres trabalhadoras 
rurais nos livros didáticos 

Conhecem mulheres que 
desenvolvem atividades rurais 

Não 83% 0% 

Sim 17% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018). 

 

A maioria dos estudantes pesquisados afirmam não ter presenciado esse 

assunto em livros didáticos, porém todos dizem conhecer mulheres que realizam 

trabalho na pecuária e em atividades de plantio de alimentos. Assim, de acordo 

com Nascimento Silva (2012), as mulheres rurais têm uma longa trajetória de 

lutas, mas seu papel no campo é considerado um trabalho doméstico e o trabalho 

no roçado é compreendido como “uma ajuda”; portanto, um trabalho invisível, 

sem reconhecimento. A mulher, nos últimos anos, tem sido protagonista na 

agricultura familiar, buscando, cada vez mais, se especializar em atividades 

agrícolas e contribuir significativamente para garantir a permanência e o sustento 

da família no campo. 

Segundo dados do IBGE (2010), as mulheres representam 47,4% da 

população rural brasileira, tendo um papel estratégico na produção de alimentos 

na agricultura familiar, a qual abastece mais de 70% do consumo de alimentos 
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dos brasileiros. No Brasil os dados indicam a existência de 15 milhões de 

trabalhadoras rurais atuando na agricultura e na pecuária em todo o Brasil, 

porém, essas mulheres enfrentam grandes desafios no dia a dia, como: 

preconceito, dupla jornada de trabalho e baixa remuneração. A professora Maria 

das Graças, sobre o assunto, refere que: 

 
“a mulher rural é também submetida à dupla e até à tripla jornada de 
trabalho. Quanto ao trabalho no lar, ou seja, o doméstico, ele aparece 
como uma atividade desprovida de valor, não se vincula diretamente à 
produção e não é remunerada mediante salário. Nesse sentido, o 
trabalho doméstico nas áreas rurais é de responsabilidade das 
mulheres. Desde muito cedo, a menina já é preparada para realizar 
essas tarefas, como cuidar da casa, dos irmãos mais novos, o lavar 
roupas, cozinhar, cuidar dos animais domésticos, das hortas e de 
pequenos cultivos próximos da casa, incluindo jardins. Quando se trata 
do trabalho da agricultura, elas dizem que trabalham também junto com 
o companheiro, ou seja, elas trabalham tanto quanto o homem, mas 
alguns consideram o trabalho delas como uma “ajuda” e não como um 
trabalho, pois ainda acham que a responsabilidade é só do homem 
enquanto chefe de família. O trabalho da mulher continua na esfera 
produtiva ligado à produção e comercialização, tem uma expressão 
monetária e, por isso, é valorizado” (NASCIMENTO SILVA, 2012 p. 
112). 

 

Para Nascimento Silva (2012) o homem e a mulher apresentam diferenças 

ao relacionar com o uso da terra, a autora afirma que a mulher utiliza técnicas 

menos agressivas ao meio ambiente (adubos orgânicos) principalmente na 

plantação de hortaliças e leguminosa que será consumida pela família. “Baseado 

na teoria do “ecofeminismo”, as mulheres têm uma relação diferente com o meio 

ambiente, sendo que estas pensam no futuro e bem estar de sua família em 

“harmonia com a natureza e bem estar”. (NASCIMENTO SILVA, 2012 p. 113). 

Parte da merenda servida na Escola Juscelino Kubitschek é fruto do 

trabalho de uma mulher por meio do Programa de Aquisição da Agricultura 

Familiar, sendo que ela entrega os alimentos em várias escolas da CRE de Rolim 

de Moura, alimentando mais de 5 mil estudantes. Além de executar as atividades 

de plantar e colher, dona Delícia Alves luta para que as mulheres agricultoras 

tenham os direitos respeitados. 
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Figura 13 – Delícia Alves – em seu cafezal 
 

Fonte: Arquivo pessoal, (2019). 

 

 
Em 1980, implantou a 1ª Feira do/a Agricultor/a em Rolim de Moura e, 

apesar dos obstáculos para sensibilizar as mulheres de seus direitos rurais, 

nunca desistiu de lutar, conquistando vários benefícios. A agricultora Delícia 

Alves fundou, ainda, a Organização Popular de Mulheres (OPM), na qual é hoje 

vice-presidente, e participou, também, da fundação do Sindicato dos 

Trabalhadores/as Rurais em Rolim de Moura, em 1986, sendo, atualmente, 

delegada sindical. 

Seria interessante, que os estudantes tivessem essas informações e 

pudessem expor as experiências de outras mulheres que trabalham no campo. 
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Figura 14 – A feira de Santa Luzia D’Oeste: mulheres feirantes 
 

Fonte: Arquivo pessoal, (2018). 

 

 
A desigualdade de gênero no contexto rural no Brasil fica evidenciada pela 

própria forma da distribuição fundiária da propriedade. Os homens controlam a 

maior parte dos estabelecimentos rurais e estão à frente dos imóveis com maior 

área, que totalizam 87,32% de todos os estabelecimentos, representando 94,5% 

de todas as áreas rurais brasileiras. Isso reflete no percentual muito expressivo 

de 8,1% de mulheres sem direito à posse da terra, em comparação com os 

homens, com percentual de 4,5%. O paradoxal é que as mulheres são, 

proporcionalmente, mais frequentes do que os homens nos estabelecimentos 

com áreas menores de 5 hectares (SAUER et al., 2016, p. 10). 

Outro tema indicado pelos estudantes e apresentado no livro se refere à 

população indígena. Segundo Printes (2014) os livros didáticos são produtores 

de uma dada excitabilidade a uma forma de ver e dizer a realidade. Desta forma, 

analisar este material torna-se cada vez mais necessário, considerando que o 

livro utilizado é um dos determinantes para a construção do conhecimento sobre 

algo, como é o caso deste estudo, o índio. 

A imagem abaixo foi extraída do LD ‘Expedição Geográfica’, observa-se 

que os indígenas estão em atividade de pesca em uma relação harmônica com 

a natureza. [...] “os índios fazem canoas, andam nus, gostam de se enfeitar e 

comem mandioca”; mas poucos falam a respeito da complexidade da vida 

dessas sociedades, dos rituais, das relações desses povos com o ambiente 

natural, com. suas concepções de mundo” (PRINTES 2014, p.202.). 
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Figura 15 – Pesca realizada por indígena da Aldeia Kamayurá no Parque em 
Xingu 

 
             Fonte: Livro Expedição Geográfica da 6ª série, (ADAS; ADAS, 2015, p.211). 

 
A leitura mais atenta do texto nos leva a constatar que o tema pesca não 

tem relação direta com a imagem referente ao povo Kamayurá e suas técnicas 

próprias de produzir sobrevivência. O livro limita-se apenas a um amontoado de 

informações sobre a pesca realizada por microssociedades, como prática que 

difere da grande produção. Nesta direção, o LD não citou, entretanto, os 

problemas de demarcação das terras indígenas, sobretudo na região amazônica, 

uma vez que a expansão das fronteiras agrícolas incide em áreas naturais 

causando conflitos. No que tange os aspectos relacionados à perspectiva 

histórica, omite e silencia a presença e intensidade da vida social indígena e as 

relações humanas nas aldeias. 

Atualmente, no âmbito da educação escolar não indígena buscas e 

efetivar a Lei 11.645, de 10 de março de 2008 (que Altera a Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, nos estabelecimentos de ensino fundamental 

e médio, públicos e privados .A inserção dessas leis nos livros didáticos ainda é 

muito precário, além do mais alguns livros como já foi citado imprime uma 

imagem totalmente distorcida daquela vivenciada no mundo real pela população 

indígena no Brasil. 
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Printes (2014) analisou, em seu trabalho, a abordagem reservada pela 

Geografia Escolar à temática indígena que consta em livros didáticos de 

Geografia do 6º e 7º ano do ensino fundamental, aprovados pelo Plano Nacional 

do Livro Didático em 2008 e 2014. Segundo o autor, “dentre o conjunto de livros 

analisados são poucos os que inserem textos críticos e aprofundados, com 

imagens atuais e descrições recentes das problemáticas enfrentadas pelos 

diversos povos, bem como suas relações etnoecológicas” (p.200). O autor ainda 

revela 

 
A denominação “índio” para muitas pessoas não indígenas tem sentido 
pejorativo, historicamente expresso por preconceitos e discriminações. 
É na escola que principalmente predominam visões estereotipadas dos 
povos indígenas, que oscilam entre a concepção romântica de um índio 
puro, inserido na natureza, ingênuo e vítima, ou de um índio bárbaro, 
selvagem e preguiçoso, empecilho para o progresso. Entretanto, são 
esses povos que contribuem decisivamente para o Brasil apresentar 
uma diversidade étnica cultural que se constitui em uma riqueza ímpar 
no planeta BERGAMASCHI (2008, apud PRINTES, 2014, p.198). 

 

Printes (2010, 217-218) [...]. Os livros revelaram pouca abrangência no 

sentido de ampliar a compreensão mais ampla da diversidade cultural dos povos 

indígenas, suas relações com o ambiente e adaptações ecológicas, 

organizações sociais, linguísticas e culturais’, e além disso: 

 
oculta-se a presença indígena nas cidades, ignorando a 
multiterritorialidade indígena contemporânea em que se destacam os 
estudantes universitários que buscam na academia aproximações com 
a linguagem não indígena, a fim de facilitar o diálogo com a sociedade 
envolvente (PRINTES, 2010). Outro ponto que passou despercebido 
nos livros analisados é o tema da sobreposição entre Terras Indígenas 
(TIs) e Unidades de Conservação (UCs) e as possibilidades de gestão 
compartilhada dessas áreas protegidas, importantíssimas para a 
conservação da biodiversidade brasileira. As imagens de satélite 
revelam as TIs e UCs como ilhas de florestas em meio à devastação. 
Conforme mostra a geografia do desmatamento da Amazônia, 
publicada em junho de 2014, pelo instituto Imazon, a taxa de 
desmatamento é de 1%, em TI, e 27%, em UC. Trata-se de uma 
interessante abordagem para discutir conceitos sobre a interação 
humanos-ambiente, território e territorialidade. 

 

Os discursos geográficos, que entram em cena para constituir a 

identidade indígena são por vezes materializados nos livros didáticos. Os 

elementos contidos nestes livros podem refletir de maneira positiva ou não no que 

se refere a identidade dos povos indígenas na construção da própria identidade 

do 
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Estudantes. 

É comum observar em publicações sobre os povos indígenas denúncias 

de preconceito e discriminação sobre o modo de viver das etnias brasileiras 

(NEVES, 2013). É necessário que o estudante no âmbito dos saberes 

geográficos aprenda sobre a importância da cultura desses povos. E que tenha 

condições de reconhecer suas contribuições para as representações simbólicas 

da identidade sociocultural do território brasileiro, principalmente em Rondônia, 

além da importância de suas permanências nos territórios estabelecidos 

Os estudantes foram indagados, ainda, se sabiam de onde vêm os 

alimentos que chegam às nossas mesas, cujos resultados podem ser 

vislumbrados no Gráfico. 

 
Gráfico 03 – Respostas acerca de onde vem o alimento 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018). 

 
 

Os estudantes indicaram que se tratava de uma pergunta de fácil resposta 

ao s e  referirem à propaganda sobre o agronegócio exibida na Rede Globo 

de Televisão “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”. Com relação à mídia, 

Carvalho (2014) afirma que a publicidade aglomerou uma combinação de 

elementos que reforçam a imagem positiva do agronegócio, com música 

atraente, sequência de closes trazendo o colorido das plantações e a 

modernidade do maquinário, além de transmitir a “alegria” do homem do campo. 

De acordo com Carvalho (2014, apud SUAVE,2017), a mídia tornou-se, assim, 

uma grande ferramenta ideológica e mercadológica na qual os estudantes 
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são facilmente cooptados pela imagem da modernidade e do agradável. 

Percebe-se, ainda, que diversas notícias veiculadas pelos meios de 

comunicação se relacionam às temáticas da Geografia e, dessa forma, o docente 

necessita estar atento para não reproduzir o que os meios de comunicação já 

fazem. O autor salienta, também, que as notícias  veiculadas na mídia devem ser 

discutidas criticamente em sala de aula, uma vez que os estudantes têm o direito de 

conhecer o lado oculto das atividades do agronegócio, as quais descaracterizam a 

Agricultura Familiar empreendida pela comunidade local. Carvalho refere ainda que: 

 
o educador, ao fazer uso de informações dos meios de comunicação 
pode relacioná-los com as transformações nos diversos espaços e 
territórios e, analisando as reportagens junto com os alunos de forma 
crítica e desvinculada das ideologias dominantes, poderão se 
apresentar como um excelente instrumento pedagógico [...].Desta 
maneira, o ensino pode propiciar ao aluno a compreensão de que as 
informações veiculadas pela mídia possuem determinados interesses 
que podem influenciar o leitor menos atento (CARVALHO, 2014, p.50). 

 

O agronegócio vem se destacando cada vez mais nos meios de 

comunicação ao ser considerado o único modelo para a produção de alimentos 

no Brasil. A mídia defende o agronegócio concatenado com os interesses 

ideológicos da União Democrática Ruralista (UDR), que está associada às grandes 

empresas e ao Estado, tentando constituir uma espécie de proteção ao passar 

cenas deslumbrantes da produção de alimentos relacionada ao aumento das 

riquezas no país. (FERNANDES, 2004), 

Por outro lado, os estudantes não mencionaram os alimentos que são 

produzidos no próprio município e vendidos na feira da cidade e no comércio 

local. A maioria dos alimentos consumidos no município é produzida pelos 

pequenos produtores rurais, sendo que uma parte significativa dos estudantes 

da Escola Juscelino Kubitschek é composta por camponeses, filhos de 

produtores rurais; contudo, mesmo residindo no meio rural, não se reconhecem 

como produtores de alimentos.
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Figura 16 – Feira de Santa Luzia D’Oeste, 2018 
 

Fonte: Arquivo pessoal, (2017). 

 

 
Tavares (2016), em sua monografia “O Ensino de Geografia Agrária na 

Escola Pública: currículo e sala de aula”, analisou a temática agrária no livro 

‘Expedição Geográfica’ e concluiu que o livro traz conteúdos superficiais e 

descritivos. Para o autor, o livro destaca as atividades no campo do ponto de 

vista do agronegócio, focando na agricultura capitalizada e deixando de lado as 

discussões sobre a agricultura camponesa/familiar, os movimentos sociais e a 

violência no campo. 

 
Os autores deram ênfase à simples enumeração dos produtos 
cultivados no campo do ponto de vista do agronegócio. [...] foca apenas 
a descrição de conceitos relacionados à agricultura e reafirma a 
agricultura capitalista, deixando de lado discussões primordiais 
voltadas para a agricultura camponesa/familiar. Os autores 
apresentam o extrativismo, a agricultura, a pecuária e os sistemas de 
produção agrícola dando destaque apenas para a agricultura moderna 
e seus complexos agroindustriais. [...] não é falado sobre os conflitos 
pela posse da terra, no Brasil e no mundo. O debate sobre os 
movimentos sociais no mundo também não aparece no livro. No Brasil, 
foi citado o caso da luta dos seringueiros na construção das reservas 
extrativistas, mas sem que a importância desse movimento na 
atualidade, enquanto resistência dentro do sistema capitalista fosse 
analisada ou destacada. Outro ponto a ser analisado é a forma em que 
o campo é tratado: como uma área estritamente de produção. Sua 
paisagem é retratada apenas com fotografias de áreas produtivas 
(TAVARES, 2016, p.55). 

 

Tavares (2016) afirma, ainda, que os conteúdos trabalhados no 6º ano, o 

“Campo”, são tratados como uma área estritamente de produção, e sua 
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paisagem é retratada apenas com imagens de áreas produtivas, não tendo sido 

observados assuntos, imagens e citações que mencionasse o espaço do 

camponês, rico em cultura, espaço de vivências e de festejos. [...], jamais com 

imagens que mostram um espaço rico em cultura ou apresentando seus 

problemas sociais (55). 

 
Figura 17 – Imagens utilizadas pelo livro didático para retratar o campo 

 

Fonte: Organizado por Tavares (2016) a partir de Adas e Adas (2015). 

 
 

Nessa mesma linha, Tavares (2016) nota que, ao apontar a existência de 

temas sobre “a unidade familiar de subsistência”, os autores mencionam a 

representatividade da produção familiar para a economia do país, mas não 

expõe em nenhum momento, a luta dos pequenos produtores rurais em se fixar 

no campo, resistindo a serem absorvidos pela produção capitalista; o livro omite, 

assim, os conflitos existentes no campo e a morte de vários trabalhadores rurais 

em todo o país. 

As contradições socioeconômicas existentes no campo brasileiro são 

tratadas de forma superficial e dentro de um contexto pacífico e harmonioso, 

apenas do ponto de vista da produção econômica. “Não é questionado em suas 

páginas o aprisionamento das terras nas mãos da elite brasileira, o processo de 

expropriação de camponeses, a luta dos movimentos sociais, a urgência de uma 

Reforma Agrária, enfim, todas as contradições socioeconômicas existentes no 

campo brasileiro”. (TAVARES, 2016, p.55). 

Destarte, ao analisar a página 233 do livro (FIGURA 18), observa-se a 
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imagem de um trabalhador rural com equipamentos simples no manuseio da 

terra e, por outro lado, em imagem mais ampliada, a imponente colheitadeira de 

soja. 

 
Figura 18 – Os sistemas de produção agrícola 

Fonte: Adas e Adas (2015, p. 223). 

 

O autor escreve um pequeno texto, associado à imagem – 

categoricamente sua explicação –, o que, como afirma suave (2017), oculta a 

importância do trabalho do camponês ao desconsiderar a “terra” como a principal 

fonte de sustento de milhares de famílias camponesas, enfatizando a alta 

produtividade oportunizada pelos recursos tecnológicos na produção de 

alimentos. 

Observe o que os autores escreveram acompanhando as imagens 26 e 

27: 

 
 

Figura 26: Quando numa unidade agrícola, a terra é o principal fator de 
produção, e não o capital, dizemos que se trata de um sistema agrícola 
de produção extensiva ou agricultura extensiva. Esse tipo de produção 
se caracteriza pelo uso de técnicas tradicionais e apresenta, 
geralmente, baixa produtividade. 
Figura 27: Quando, porém, o principal fator de produção é o capital, 
dizemos que se trata de um sistema agrícola de produção intensiva ou 
agricultura intensiva, caracterizada por intensa utilização de máquinas 
e implementos agrícolas, adubos, equipamentos para irrigação, 
sementes e mudas selecionadas, etc. Além da elevada produtividade 
(ADAS; ADAS, 2015, p.223). 

 

Na figura 26 que corresponde na imagem, o agricultor aparece utilizando 

técnicas simples e tradicionais para cultivar a terra; os autores, então, 
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desqualificam a unidade agrícola do camponês, que considera a “terra” o 

principal meio de produção, e sem as técnicas modernas justifica a baixa 

produtividade de alimentos. Os autores do livro solicitam aos estudantes, ainda, 

que comparem as duas técnicas de produção: o arado e a colheitadeira. 

Por conseguinte, os estudantes são levados a pensar que o camponês 

representa o “atraso”, o antigo, e que precisa sair de cena para dar espaço ao 

moderno, à tecnologia, já que a técnica utilizada pelo camponês produz pouco 

alimento. Neste sentido, compreende-se que, de forma preconceituosa e 

implícita o livro utilizou-se de imagens para desvalorizar o trabalho do camponês, 

bem como enaltecer o trabalho tecnológico do agronegócio. 

Em contrapartida, a imagem a seguir foi extraída do livro ‘Por Dentro da 

Geografia’, do professor Wagner Costa Ribeiro, geógrafo e licenciado em 

Geografia pela Universidade de São Paulo (USP). Observe a forma como o livro 

apresenta a produção camponesa de um assentamento de sem-terra. 

 
Figura 19 – Movimentos do MST no livro ‘Por Dentro da Geografia’ 

 

Fonte: Ribeiro, (2015, p. 197). 

 

Ao contrário do livro ‘Expedição Geográfica’, o autor do livro ‘Por Dentro 

da Geografia’ preferiu utilizar outro tipo de imagem para expressar a agricultura 

camponesa, ou seja, ao invés de um arado, foi apresentado um trator e, ainda, 

a seguinte afirmação: 

 
em muitos dos assentamentos rurais conquistados pelo MST, os 
trabalhadores rurais souberam se organizar e garantir a melhoria da 
produtividade e os esquemas de comercialização para enfrentar as 
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dificuldades de sobrevivência que usualmente os pequenos produtores 
enfrentam no Brasil. Além disso, mesmo tendo conquistado a terra, 
esses trabalhadores rurais continuam apoiando a ocupação de terras 
por outros trabalhadores rurais sem terra. Dessa maneira, o MST 
expandiu-se rapidamente por todo o país (RIBEIRO, 2015, p. 197). 

 

Os camponeses desenvolvem suas atividades agrícolas trabalhando com 

recursos existentes na própria propriedade, os quais “são autogeridos” e 

envolvem tanto os recursos sociais como os naturais. Ou seja, o camponês 

possui uma relação de equilíbrio com a natureza e de forma sustentável 

manuseia as plantas, o solo, os nutrientes, a luz e o sol, assim como a umidade 

e outros organismos presentes na natureza. A terra compõe, então, o pilar 

central dessa base de recursos não só do ponto de vista material, mas também 

simbólico; daí vem “a centralidade da terra em muitas das lutas camponesas do 

passado e do presente” (PLOEG, 2008, p. 21). 

As respostas dos estudantes correspondem às referências que possuem 

sobre os conhecimentos que chegam até eles, podendo ser ressignificado se 

caso o professor problematizar, sistematizar e sintetizar o tema abordado no 

próprio LD. Cavalcanti (2013) descreve a importância de problematizar os temas, 

ou seja, de “questionar”, citamos como exemplo a produção de alimentos da 

Agricultura Familiar versus o agronegócio, ao referir que os maiores produtores 

de alimentos no Brasil e de Rondônia não vem do agronegócio e sim da 

agricultura familiar. 

Então, a sistematização vem acompanhada de conceitos e dados 

científicos que podem ser confrontados com os conhecimentos prévios do 

estudante. Ao adquirir conhecimentos sobre a produção da agricultura familiar, 

o estudante passa a sintetizar, ou seja, a refletir sobre a temática e levantar os 

aspectos que foram compreendidos, passando a ter novos conhecimentos e, a 

partir de então, o mesmo saberá se posicionar, ter atitudes diante das 

propagandas e de outros meios de comunicação, não mais sendo um ser apenas 

receptor de informação, mas um cidadão crítico. 

Dessa forma, o professor, sendo mediador do processo ensino- 

aprendizagem, pode apresentar conhecimentos que condizem com a “verdade” 

que se busca conhecer. Caso contrário, os conteúdos continuarão a camuflar a 

realidade sobre a questão agrária no Brasil, não permitindo ao estudante a 

oportunidade de conceber algo que transforme o seu modo de pensar e agir. 
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Ao utilizar da estratégia de invisibilizar a produção da agricultura familiar, 

outros fatores ligados às atividades das famílias agricultoras também passam a 

ser invisibilizadas, como: a Reforma Agrária, os movimentos sociais, os direitos 

constitucionais dos povos indígenas e quilombolas e a preservação ambiental. 

Sendo assim, Giroux (1997) vê no professor a possibilidade de se 

contrapor aos interesses da classe hegemônica; ele cita o papel do docente um 

personagem intelectual e transformador, um professor que não se restrinja a ser 

um mero reprodutor de conhecimentos, mas que tenha condições de perceber o 

porquê selecionou este conteúdo e não aquele, de pensar de que forma vai 

abordar determinado assunto, se dessa forma ou de outra. 

Foi perguntado aos estudantes, também, se conhecem famílias, parentes 

ou amigos/as que saíram do campo e vieram para a cidade, sendo que os 

resultados podem ser observados no Gráfico 04. 

 
Gráfico 04 – Migração campo-cidade 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018). 

 

Mais de 80% dos estudantes afirmaram que conhecem pessoas que 

saíram do campo e vieram para a cidade, declaram que os fatores que 

impulsionaram a saída das famílias das áreas rurais são de três ordens, quais 

sejam: “busca de uma vida melhor”, “procura de emprego” e “para oferecer 

estudos aos filhos”; portanto, a imagem que os estudantes apresentam do campo 

é bastante negativa, uma vez que, para ele, a cidade tem condições de 

proporcionar acesso à escola, ao trabalho e aos produtos e serviços, ou seja, 
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melhores condições de vida. 

Atualmente, tem-se registrado a maior taxa de desemprego no Brasil, 

chegando a 12% da população no início do 1º trimestre de 2019 (IBGE,2019). O 

desemprego em Rondônia, por sua vez, está alicerçado no aspecto estrutural da 

economia local, bem como na incapacidade dos setores produtivos em gerar 

empregos. Mesmo assim, muitas famílias camponesas acreditam que, na 

cidade, há maior facilidade para encontrar emprego de carteira registrada; porém, 

o setor de comércio e serviços oferta poucos postos de trabalho, ao passo que 

o setor industrial é pouco expressivo e não corresponde com a demanda de 

desempregados no Estado. 

Por outro lado, em muitas cidades de Rondônia vem crescendo 

desordenadamente a população urbana, o que causa impactos sociais como a 

formação de bairros periféricos e precariedade nas condições de moradia, 

ambientes insalubres e falta de saneamento básico, bem como um aumento da 

violência. Entretanto, as difíceis condições de trabalho do camponês podem 

levá-lo a acreditar que na cidade existem melhores condições de vida – contudo, 

em uma perspectiva metodológica para contextualizar as respostas dos/as 

estudantes, seria importante questioná-los sobre o que entendem por “melhores 

condições de vida”. 

Outra questão respondida pelos estudantes se refere aos recursos 

didáticos que o professor mais utiliza em sala de aula. Desta forma, para 

responder essa questão havia uma lista de recursos pedagógicos, as quais 

deveriam marcar os mais utilizados pelo professor obedecendo à ordem 

decrescente, quando, então, obtivemos a seguinte colocação: 

 
1º lugar-Livro didático; 

2º lugar – Lousa; 

3º lugar – Vídeo; e, 

4º lugar – Slides. 

 
Nos últimos anos, as escolas estaduais em Rondônia apresentaram 

melhorias significativas em termos estruturais referentes ao espaço físico e, 

também, aos recursos pedagógicos. Isso porque, várias escolas passaram por 

reformas e ampliaram e criaram espaços de atividades pedagógicas, a exemplo 
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da própria Escola Juscelino Kubitschek, que possui laboratório de informática, 

laboratório de biologia e química, uma ampla biblioteca e a maioria das salas 

com televisores conectados à internet – isso tudo sem desconsiderar que, todos 

os anos, as escolas recebem recursos para custear projetos pedagógicos. 

Considerando as respostas dos estudantes, percebe-se que, embora 

existam vários recursos didáticos, o mais utilizado pelo professor continua sendo, 

ainda, o livro didático. Segundo os estudantes, algumas vezes o professor usa a 

lousa para fazer explicações, os vídeos são mais frequentes e as aulas com 

slides são raras. Os estudantes alegam nunca terem participado de uma aula de 

campo da disciplina de Geografia e, também, nunca terem elaborado uma 

maquete. 

Para finalizar, os estudantes responderam se, em algum momento das 

aulas, o professor promoveu estudos referentes à Geografia de Rondônia, 

momento em que foram unânimes ao escrever a palavra “não”; ou seja, todas as 

turmas disseram não ter lembranças de estudar nada que se referisse a 

Rondônia nas aulas de Geografia. 

Nesse sentido, o ensino de Geografia tem se pautado exclusivamente no 

livro didático, em que a abordagem dos conteúdos, como já discutimos no 

decorrer dessa dissertação, é sistematicamente organizada em uma estrutura 

curricular de dimensão nacional e global. Nesse caso, se o professor não 

apresentar um planejamento que leve em consideração uma metodologia que 

contemple o espaço de vivência do educando, seja regional ou local, o mesmo 

não será capaz de compreender as mudanças espaciais que ocorrem ao seu 

entorno. 

Nogueira (2009) descreve que as práticas pedagógicas superficiais e 

lineares pouco favorecem a construção de uma cidadania significativa – aquela 

que pode se comprometer, responsavelmente, com o espaço pensado e vivido. 

Sendo assim, as respostas dos estudantes levam-nos a acreditar que a geografia 

ainda é caracterizada pela transmissão de conteúdos fragmentados, superficiais, 

de forma descritiva e com fatos isolados que não explicitam a complexidade que 

envolve as questões do cotidiano. Como já foi mencionado anteriormente, o 

professor traz consigo as referências de sua formação para a sala de aula. 

As respostas dos estudantes refletem, também, suas percepções 

construídas no decorrer da vida escolar, são os conhecimentos adquiridos sobre 
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as questões do campo que permeiam os assuntos em sala de aula. Em se 

tratando de Rondônia, que passa por uma intensa dinâmica territorial devido a 

expansão das fronteiras agrícolas, os estudantes deveriam compreender as 

transformações na estrutura agrária do estado, impactando as economias locais 

que dependem das atividades da agricultura familiar. 

 
 O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem sido 

instrumento de avaliação da aprendizagem escolar. Com seus testes 

padronizados e resultados apresentados na forma de dados quantitativos, tem 

sido o referencial de avaliação para se medir a qualidade de ensino na rede 

pública do sistema educacional brasileiro. 

Para Candau; Moreira (2007, p.18), “os processos de avaliação é que 

determinam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos 

diferentes graus da escolarização”. Neste sentido, nos últimos anos, a Escola 

Juscelino Kubitscheck elevou o seu IDEB referente a 2017 e divulgado em 2018; 

assim, os dados abaixo revelam um crescimento maior no período de 2015 a 

2017, quando a nota se elevou de 49 para 55 pontos. 

 
Figura 20 – Resultado do IDEB da Escola Juscelino Kubitscheck em 2017 

Fonte: Inep, (2017). 

 

 
Nesse mesmo período, a SEDUC/RO lançou uma série de medidas 
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educacionais que diretamente colaboraram com o resultado do IDEB. A Portaria 

n° 3.736/2015-GAB/SEDUC, designou para todas as regionais a implantação do 

Projeto de Correção de Fluxo Escolar: o Projeto “Salto” tem o objetivo de reduzir 

a distorção de idade e série escolar, e apresenta um foco na dimensão 

metodológica de ensino-aprendizagem que resgata a autoestima dos 

estudantes, segundo seus idealizadores. Ainda, os estudantes que se integram 

a                               estes projetos estão isentos de participarem de avaliações externas. 

Diferentemente para Libâneo (2001, p. 54), a educação de qualidade é 

aquela que promove para todos o domínio de conhecimentos e o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais necessários ao 

atendimento individuais e sociais dos alunos, à admissão no mundo do trabalho, 

a construção da cidadania, tendo em vista a formação de uma sociedade mais 

justa e igualitária, porém, diferente da concepção de “Qualidade” voltada à 

perpetuação do capitalismo. 

Observa-se, então, que o professor na busca por melhores notas no IDEB, 

se coloca em uma situação de competitividade, almeja alcançar metas e 

potencializam estas cobranças por meio da meritocracia do estudante. Nesta 

lógica, o professor também é avaliado pela a qualidade do seu trabalho, para 

evitar o “fracasso”, se dispõe a seguir à risca os conteúdos prescritos nas 

avaliações externas. 

 
A responsabilização do professor pelo fracasso dos resultados também 
contribui para a expropriação da autonomia profissional e estes 
acabam reproduzindo o que é prescrito a fim de conseguirem as metas 
estabelecidas pelos órgãos oficiais, que potencializam esta cobrança 
através de uma política de meritocracia. Isto retira do professor a sua 
identidade profissional (ROMERO; GUEDES,2015, p. 51). 

 

Pode-se afirmar que determinados conteúdos têm maior prestígio em sala 

de aula por haver maior probabilidade de “cair” nas provas de avaliações, 

determinando por influir na seleção de conteúdo. Para Libâneo (2001), para 

haver uma educação de qualidade, duas formas de atividades são essenciais, 

como: 

 
[...] a primeira corresponde aos objetivos da escolarização obrigatória, 
[...] tais como a aquisição do conhecimento e da cultura, o 
desenvolvimento da personalidade, a formação para a cidadania, a 
inserção no mundo. E em segundo, as atividades-meio que são as 
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condições de realização desses objetivos, incluindo-se, entre essas 
condições, o planejamento pedagógico e curricular, a organização e 
gestão da escola, a cultura organizacional, a tecnologia, o 
desenvolvimento profissional dos professores. (LIBÂNEO, 2001, 56 - 
57). 

 

Conforme pontuado anteriormente, a escola e toda a sua estrutura 

pedagógica-Referencial Curricular do Estado de Rondônia, o PPP, o Plano de 

Ensino e o Plano de Aula, devem assegurar um ensino de qualidade, que 

buscam articular as experiências e os saberes cotidianos dos estudantes. A ação 

educacional realizada pelos professores é extremamente importante, no 

exercício de sua docência em plena consciência de seu papel e de sua 

responsabilidade social. “O trabalho do docente é inseparável da prática social” 

(LIBÂNEO, 2003, p. 77). 
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4. POR UMA GEOGRAFIA REGIONALIZADA NO ENSINO FUNDAMENTAL, 
NO CONTEXTO AGRÁRIO DE RONDÔNIA 

 
Rondônia no Contexto das Reformas Educacionais-LDB nº 9.394/96 

 
 

Após a promulgação da LDB nº 9.394/96, o Governo Federal iniciou uma 

série de reformas educacionais, apresentando como principal proposta a 

reformulação de conteúdos da estrutura curricular, bem como políticas que 

envolvessem a base administrativa e pedagógica da escola, a formação de 

docentes, os conteúdos a serem ensinados, os aportes teóricos a serem 

adotados, enfim, tudo o que pudesse estar relacionado com o processo ensino- 

aprendizagem. Em Rondônia, o governo se empenhou para realizar dois grandes 

projetos: 

• A Formação de Professores Leigos pertencente ao quadro de servidores 

públicos estaduais e municipais de Rondônia, com início nos anos 2000 e; 

• Elaboração do primeiro Referencial Curricular para o Estado de Rondônia, 

em 2012. 

 
O primeiro projeto diz respeito à formação de professores leigos. De 

acordo com a Lei n° 9.394/96, somente detentores de licenciatura plena estariam 

aptos a lecionar na última etapa do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), 

admitindo-se a formação em nível médio, curso de Pedagogia Normal, apenas 

para as séries iniciais. Assim, o docente desprovido de habilitação mínima 

passou a ser denominado de professor leigo, cuja permanência no magistério 

ficou condicionada à obtenção da habilitação devido o prazo de cinco anos 

contados a partir de 24 de dezembro de 1996 (LDB,1996). 

Maués (2003) realizou um estudo sobre a intervenção dos organismos 

internacionais de políticas neoliberais, no sistema educacional do Brasil. A autora 

afirma que o Ministério da Educação considerou a formação dos professores a 

segunda etapa mais importante das políticas impostas pelos neoliberais, 

alegando preocupação com a formação dos professores no sentido de averiguar 

o papel que esses profissionais deveriam desempenhar na contemporaneidade. 
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As reformas na educação tiveram como principal objetivo: a regulação 
social e de ajuste estrutural, o poder dos organismos multilaterais10 

junto aos governos na determinação das políticas, a atuação do 
mercado como definidor das necessidades e dos conhecimentos a ser 
adquirido, o papel da educação como motor do crescimento econômico. 
Pode-se observar que o movimento internacional tem indicado 
atualmente alguns elementos básicos que devem compor a arquitetura 
da formação de professores (MAÉS, 2003, p. 99). 

 

Neste sentido, observa-se que as políticas neoliberais promovidas pelos 

movimentos internacionais preveem noções básicas para formação do professor 

no Brasil, em sua estrutura organizacional. Diante desse contexto, no início dos 

anos 2000, deu-se um dos maiores acontecimentos educacionais no Estado de 

Rondônia: o Programa de Habilitação de Professores Leigos (PROHACAP), 

efetuado pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) com intermediação da 

Fundação Rio Madeira. Em sua tese de doutorado, Borges (2011) relata que, no 

PROHACAP, foram mobilizados, segundo registros, 8.440 mil profissionais, 

conforme pode ser vislumbrado no Quadro 08. 

 
Quadro 08 – Programa de Habilitação de Professores Leigos, 2011 

 

Professores PROHACAP Quantidade % 

Feminino 6718 79,60 

Masculino 1722 20,40 

Total 8.440 100% 

Fonte: Borges, (2011, p.50). Organizado pela autora, (2018). 

 

 

O PROHACAP manteve as atividades no período de 2000 a 2009. Borges 

(2011) descreve as dificuldades que os professores tiveram que submeter para 

realizar o sonho de ter uma graduação, relata que os professores para 

conseguirem chegar aos locais dos cursos, passavam por estradas quase 

intransitáveis, em lugares em que a passagem somente era possível por via 

fluvial ou de motocicletas, estando seu deslocamento sujeito às condições 

climáticas adversas da região; ainda, muitos                                                                    deles percorriam até 900 km para 

chegar à capital do Estado, o que levava, aproximadamente, 16 horas de 

viagem. Borges (2011, p. 51) registra, também, 

 

10Organizações internacionais formadas por diversos governos nacionais com a finalidade de 
promover determinado objetivo comum aos países membros, a exemplo: ONU, UNESCO, 
UNICEF, FMI, BIRD, OMS, etc. 
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que: 
 
 

mesmo quando as distâncias eram menores, de um município ao polo 
mais próximo, às adversidades climáticas e geográficas da floresta 
amazônica se tornavam verdadeiros desafios a serem vencidos por 
professores-alunos que buscavam formação profissional. Além disso, 
grande parte ficava hospedada em alojamentos improvisados nas 
próprias escolas, onde ocorriam os cursos, adaptando colchões sobre 
carteiras para não dormirem no chão, ou em redes, em situações 
precárias por períodos/etapas de 40 dias seguidos, ou mais. As roupas 
eram lavadas na própria escola e a alimentação era preparada no 
próprio alojamento ou no refeitório, por eles mesmos ou, em alguns 
casos, contratavam pessoas para preparar o almoço. Os próprios 
alunos se revezavam na limpeza do local. 

 

O PROHACAP/UNIR ofereceu um total de oito cursos de licenciaturas, 

localizados em quatro polos geograficamente distintos; porém, nesses 

municípios/sedes havia alunos de 45 municípios, conforme consta na relação de 

parcerias/convênios das prefeituras com a RIOMAR. Assim, durante quatro 

anos, em períodos de férias, a Universidade Federal de Rondônia habilitou 

milhares de professores, o que culminou em melhorias perceptíveis na educação 

como um todo (BORGES, 2011). 

O programa teve desenvolvimento em três etapas: 2000 (PROHACAP I), 

2002 (PROHACAP II) e 2005 (PROHACAP III), e o término com a conclusão das 

turmas remanescentes ocorreu em 2009; ele atingiu diversos municípios do 

Estado e foi subdividido em polos geograficamente distribuídos nos municípios 

de Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. 

Faz-se importante esclarecer que, nas décadas de 1980 e 1990, uma 

parte significativa dos professores de Rondônia concluiu o antigo magistério por 

meio do projeto de capacitação Logos II, curso em módulos a distância – 

considera-se que esses professores foram “pegos a laços”, expressão utilizada 

para “recrutar” pessoas que, pelo fato de saberem ler e escrever, poderiam 

lecionar. Essa foi a forma encontrada na época para atender à demanda 

educacional do recém Estado emancipado11, que se deparava com problemas 

de todas as ordens e com inúmeras dificuldades em decorrência do processo de 

 
 

11O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: CAPÍTULO I – Da Criação do Estado de Rondônia Art. 1º - Fica 
criado o Estado de Rondônia, mediante a elevação do Território Federal do mesmo nome a essa 
condição, mantidos os seus atuais limites e confrontações. Art. 2º -A Cidade de Porto Velho será 
a Capital do novo Estado disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp41.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp41.htm
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colonização. 

Isso nos remete a refletir que, neste mesmo período, principalmente na 

década de 1980, enquanto os professores do Centro-Sul do país discutiam as 

tendências educacionais pelo viés da Geografia Crítica e estratégia 

metodológica para melhorar a qualidade educacional, contrapondo a tendência 

da Geografia Tradicional, marcada pela presença do positivismo, em Rondônia, 

a prioridade era alfabetizar milhares de crianças e adolescentes, filhos dos 

imigrantes – famílias que chegavam de várias partes do país em busca de novas 

terras-que não sabiam ler nem escrever. 

O segundo projeto idealizado pelo estado designa o cumprimento da 

elaboração do Referencial Curricular para o Estado de Rondônia, previsto na 

LDB. A SEDUC organizou, então, o processo de construção do currículo com a 

participação de várias representatividades educacionais, como: professores, 

orientadores educacionais, supervisores escolares, diretores, representantes de 

conselhos escolares, técnicos das Coordenadorias Regionais de Educação, 

núcleos de apoio às coordenadorias e instituições parceiras. 

A construção deu-se por etapas: primeiro, as discussões ocorreram nas 

escolas estaduais de todos os municípios, sendo que os professores se reuniram, 

por disciplina, e sugeriram os itens a serem contemplados em cada eixo temático. 

Já na segunda fase, o encontro foi regional, cada município apresentou suas 

contribuições em momentos de socialização; e, para finalizar, as regionais se 

encontraram em Porto Velho e, após três dias de intensa discussão, aprovaram 

a proposta final. 

Em 2013, o Referencial Curricular chegou a todas as escolas do Estado. 

O documento passou, assim, a orientar o plano de curso do professor, 

possibilitando readaptar à realidade local e trabalhar os conteúdos pertinentes 

às especificidades regionais. Portanto, o documento passou a conduzir o 

planejamento e o trabalho docente em sala de aula por meio do planejamento 

anual. 

 
 A unificação das matrizes curriculares na regional Rolim de Moura 

 
 

Assim, a elaboração do Referencial Curricular não assegurou que os 

conhecimentos regionais fossem trabalhados no contexto da sala de aula. Então, 
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em 2016, a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) implantou, 

em todas as escolas da rede pública estadual, a Portaria nº 1.461/2016-GAB- 

SEDUC, que diz respeito às Matrizes Curriculares Unificadas, determinando, 

assim, conforme o artigo 3º, que as escolas indicassem, na parte diversificada 

da Matriz curricular, o componente adequado às características da comunidade 

local. A partir da mencionada Portaria, a Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE) de Rolim de Moura, que mantinha em sua matriz a disciplina de Estudos 

Regionais aplicada do 6º aos 9º anos do ensino fundamental, substituí-a por 

outras disciplinas. 

A decisão de substituir a Disciplina de Estudos Regionais é contraditório 

aos pressupostos organizados no Referencial Curricular/2013, que apresenta 

como principais metas fornecer às escolas informações, orientações e 

estratégias pedagógicas para contemplar as especificidades locais e regionais 

no intuito de fortalecer a educação no Estado, considerando a identidade regional 

 

A construção deste Referencial Curricular tem como principais 
objetivos contribuir com a inclusão escolar de toda a população 
estudantil, o acesso ao conhecimento com equidade, propiciar 
condições de permanência e sucesso na escola; melhorar a qualidade 
do processo ensino e aprendizagem, fornece às escolas informações 
e orientações sobre as estratégias pedagógicas e contemplar as 
especificidades regionais (RONDÔNIA, 2013, p.09). 

 

Nesta perspectiva, acredita-se que as dificuldades impostas pelos 

professores de não efetivar a disciplina de Estudos Regionais – CRE Rolim de 

Moura estão relacionadas com a falta de conteúdos sistematizados em material 

didático e, também, com a ausência de um projeto de formação continuada, já 

que o professor reflete, em sala de aula, as referências de conhecimento que 

possui em sua formação. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se à formação inicial dos 

professores no curso de licenciatura em Geografia na CRE Rolim de Moura, 

conforme o gráfico 5. 
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Gráfico 05 – Modalidade de ensino-formação inicial dos professores de 
Geografia- CRE Rolim de Moura/RO 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 

 

Isso significa que 95% dos professores da regional não tiveram formação 

no ensino regular e sim semipresencial e mediação tecnológica. Entretanto, as 

propostas curriculares do curso de licenciatura na modalidade a distância se 

diferenciam em termos metodológicos da modalidade que foi aplicada no 

PROHACAP, sendo que as principais diferenças estão relacionadas à 

metodologia e à matriz curricular. 

O PROHACAP teve como instituição formadora a Universidade Federal 

em Rondônia (UNIR) e os acadêmicos matriculados eram docentes das escolas 

estaduais e municipais da Regional de Rolim de Moura; o curso ocorreu no 

período de férias, nos meses de julho e de janeiro, com duração de quatro anos. 

Os prohacapianos tiveram acesso, assim, aos conhecimentos regionalizados na 

parte “Organização do Espaço Amazônico e Colonização e Geografia de 

Rondônia”. 

Por outro lado, as aulas no curso de licenciatura em Geografia da EAD, 

em instituição privada de Rolim de Moura, são realizadas por mediação 

tecnológica. A matriz curricular dessa modalidade não contempla disciplinas que 

contextualizam as especificidades-amazônica, sobretudo Rondônia. Os estudos 

referentes às Regiões e Estados, são abordados na Geografia Geral do Brasil. 

Relato de professores que formaram na EAD diz que: “alguns assuntos da 

Geografia de Rondônia são referenciados em determinadas disciplinas, porém é 

um tanto superficial”.
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Observe a Matriz Curricular do Curso do Centro Universitário Leonardo Da 

Vinci (UNIASSELVI). 

 
Quadro 9 – Matriz Curricular do Curso de Geografia Uniasselvi 

 

1º Semestre 
- Perspectivas Profissionais 
- Sociedade, Educação e Cultura 
- Contexto Histórico-Filosófico da Educação 
- Psicologia da Educação e da Aprendizagem 
- Políticas Educacionais 
2º Semestre 
- Metodologia Científica 
- Educação e Diversidade 
- Educação Inclusiva 
- Língua Brasileira de Sinais - Libras 
- Prática Interdisciplinar: Introdução à Pesquisa 
3º Semestre 
- Comunicação e Linguagem 
- Teorias e Práticas do Currículo 
- Didática e Metodologia do Ensino da Geografia 
- Fundamentos Epistemológicos da Geografia 
- Prática Interdisciplinar: Termos e Conceitos do 
Ensino da Geografia 
4º Semestre 
- Cartografia e Sensoriamento Remoto 
- Tecnologias da Informação e Comunicação no 
Ensino de Geografia 
- Introdução a Geologia 
- Geomorfologia 

- Estudo Transversal (Online EAD) 
5º Semestre 
- Estágio Curricular Obrigatório I 
- Geografia Humana e da População 
- Geografia do Brasil 
- Climatologia Geográfica 
- Recursos Hídricos 
- Estudo Transversal I (Online EAD) 
- Prática Interdisciplinar: a Dimensão 

Ambiental na Construção do Espaço Geográfico 
6º Semestre 
- Estágio Curricular Obrigatório II 
- Tópicos Especiais 
- Geografia Econômica 
- Geografia Rural 
- Geografia Urbana 
- Estudo Transversal II (Online EAD) 
- Estudo Transversal III (Online EAD 2) 
- Prática Interdisciplinar: Organização e 
Configuração do Território Produtivo 
7º Semestre 
- Estágio Curricular Obrigatório III 
- Licenciatura em Foco 
- Biogeografia 
- Recursos Naturais, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
- Educação Ambiental 
- Estudo Transversal IV (Online EAD) 

- Estudo Transversal V (Online EAD) 
- Prática Interdisciplinar: Paisagem Geográfica 
como Recurso Didático para a Educação 
Ambiental 
8º Semestre 
- Projeto de Ensino em Geografia (TG) 

- Geografia Política 
- Regionalização e Organização do Espaço 
Mundial 
- Geografia da América Latina 
- Geografia Cultural e da Religião 
- Estudo Transversal VI (Online EAD) 

- Estudo Transversal VII (Online EAD) 
- Estudo Transversal VIII (Online EAD) 
- Prática Interdisciplinar: Formação de Territórios 
Culturais e Político. 

Fonte: uniasselvi.com.br/graduacao/ro/rolim-de-moura/geografia-licenciatura, (acesso em 

25/07/2019). 

 

 
Já a Unir apresenta em sua matriz curricular estudos com disciplina de 

Organização do Espaço Amazônico e Geografia de Rondônia, no 7º e 8º período, 

apresentado no quadro abaixo:



124 
 

 

Quadro 10 – Matriz Curricular do Curso de Geografia Unir 
 

7 º Período 

- Geografia regional II 

- Prática de Ensino I 

- Sistema de Informação Geográfica 

- Biogeografia I 

- Organização do Espaço Amazônico 

8º Período 

- Organização sócio espacial 

- Prática de Ensino 

- Educação Ambiental 

- Geografia de Rondônia 

Fonte: http://www.geografia.unir.br/, (acesso em 25/07/2019). 

 

 
Analisando o perfil dos professores de Geografia – CRE Rolim de Moura, 

observa-se que os prohacapianos, em sua maioria, já se aposentaram e as 

futuras vagas, possivelmente serão preenchidas pelos professores dos cursos 

EAD, já que não existe na região da Zona da Mata a oferta de Curso de Geografia 

na modalidade de ensino regular. Os 5% de professores que possuem formação 

na modalidade regular também não tiveram acesso aos conhecimentos 

regionalizados de Rondônia e, sim, do seu Estado de origem. 

A prática pedagógica do professor de Geografia encontra-se vinculada 

aos processos de formação inicial e continuada. Acredita-se que, na ausência de 

“formação” (conhecimentos e informações) sobre o espaço geográfico 

rondoniense, o professor de Geografia tem, no LD do MEC, sua única fonte de 

conhecimento e leva para a sala de aula essas referências. Sendo assim, a falta 

de domínio de certos professores sobre os conhecimentos teóricos para 

aproximam o estudante de sua realidade local/regional, somada às deficiências 

metodológicas, fazem com que pratiquem uma Geografia Tradicional com 

conteúdos fragmentados, superficiais e descritivos (Cavalcanti, 2012). 

Considerando a trajetória de formação acadêmica dos docentes da rede 

pública de Rondônia, e as problemáticas relacionadas ao ensino da Geografia 

Regional, há que se repensar um projeto para efetivar a formação continuada 

que acompanhe os docentes na busca de contribuir os desafios que permeiam 

o ensino da geografia em um mundo globalizado onde o local e o regional 

apresentam em constantes transformações. 

 
4.2.1 O Desafio da formação continuada 

 
Cavalcanti (2012) defende que é fundamental ocorrer um intercâmbio 

entre a Universidade e a rede básica de ensino (UNIR/SEDUC), para que o 

http://www.geografia.unir.br/
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educador se atualiza constantemente em relação às novidades da produção 

acadêmica; assevera, ainda, que a escola precisa reservar tempo e espaço para 

a aprendizagem coletiva e individual dos seus docentes, enfatizando, todavia, 

que a responsabilidade por esse processo também deve ser assumida pelas 

Instituições de Ensino Superior. 

A formação continuada está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, assim como nos programas que priorizam a formação continuada do 

professor. A LDB afirma que os sistemas de ensino devem promover a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes aperfeiçoamento 

profissional e continuado, período reservado para estudo, planejamento e 

avaliação incluídos na carga horária de trabalho. O sistema educacional, em si, 

deverá buscar empreender ao professor a “formação” que lhe dê suporte teórico 

e metodológico para vencer os desafios do ensino da Geografia (BRASIL, 1996). 

Uma experiência bem-sucedida ocorreu no Paraná, onde o Governo do 

Estado uniu-se às Universidades Estaduais e Federais para articular, junto à 

Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR), um projeto de formação de 

professores. Para Moraes, Gomes e Kazuko (2011), a participação de um 

programa institucional de formação articulado entre as Instituições de Ensino 

Superior (IES) e as escolas de educação básica, com possibilidade de se 

consolidar uma formação continuada ao longo da vida profissional, só foi 

possível mediante ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado 

pelo MEC em 24 de abril de 2007, que priorizou, em uma das suas metas, a 

formação continuada do professor. Dessa forma, o Paraná deu início a um 

projeto de excelência em que, no primeiro momento, o professor sairia da sala 

de aula para se dedicar exclusivamente à sua formação acadêmica na 

Universidade Pública do Estado. 

Ainda de acordo com Moraes, Gomes; Kazuko (2011), o programa 

incentivava aos docentes o retorno às atividades acadêmicas em Instituições de 

Ensino Superior públicas do Estado na modalidade presencial e, também, 

semipresencial. No sistema online, os professores do PDE encaminham textos 

acadêmicos e debatem com outros colegas as experiências docentes com o 

propósito de estabelecer uma dinâmica de reflexão. Os trabalhos são postados 

na página do “Portal Dia a Dia Educação”, disponibilizado pela Secretaria 

Estadual da Educação, sendo que esse tipo de formação, entre os docentes, 



126 
 

 

chama-se formação continuada em rede. Outra situação interessante são os 

projetos elaborados pelos professores e sua intervenção na realidade da escola. 

Isso ocorre em três eixos: 1) a proposta de estudo; 2) elaboração de material 

didático 3) a coordenação de Grupo de Trabalho em Rede, este desenvolvido na 

modalidade semipresencial com seus pares nas escolas da rede estadual” 

(MORAES; GOMES; KAZUKO, 2011, p. 190). 

É preciso destacar que a escola deve estar aberta para as instituições 

científicas que produzem e elaboram o conhecimento científico. A autora 

enfatiza, ainda, a importância de as instituições do Ensino Básico realizarem 

intercâmbio com as universidades e com as instituições científicas de diversos 

modos, “visando ao acesso ao conhecimento ali produzido, tendo, contudo, 

como referências o princípio de indissociabilidade entre teoria e prática” 

(CAVALCANTI, 2012, p. 97). 

Em Rondônia, o docente trabalha 40 horas semanais com 32 horas em 

sala de aula, restando apenas 8 horas para executar uma infinidade de tarefas, 

como: planejamento, planos de aulas, preenchimento de instrumentais, 

demandas de trabalhos burocráticos, incluindo aí a formação continuada. O 

tempo para se dedicar a uma formação se torna escasso, também se critica a 

ineficiência de boa parte dos cursos de aperfeiçoamento voltados aos 

professores que não acompanham as reais necessidades dos docentes no que 

se refere à complexidade presente em cada disciplina no contexto da sala de 

aula. 

O livro de Henry Giroux, ‘Os Professores como Intelectuais-Rumos a uma 

Pedagogia Crítica da Aprendizagem’, produzido em 1997, foi apresentado por 

Paulo Freire que enfatizou o discurso crítico de Giroux, considerando a sua 

compreensão integral do mundo em seu processo de transformação. Passados 

pouco mais de 20 anos, as críticas do autor ainda são pertinentes na atual 

conjuntura política do Brasil. Giroux alertava sobre a pouca confiança que o 

sistema educacional atribuiria à capacidade de os professores das escolas 

públicas ofertarem uma liderança intelectual e moral aos estudantes. 

O autor enfatizava que muitas das recomendações nos atuais debates 

ignoram o papel do professor como responsável pela preparação dos alunos 

para serem cidadãos ativos e críticos, inclusive desconsiderando as 

contribuições dos  referidos  profissionais nos  debates  com sua inteligência, 
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julgamento e experiência. Assim, Giroux previu que o professor se transformaria 

em um mero executor de tarefas e seria descartado de participar das principais 

propostas educacionais. 

O desafio, então, seria reunir os professores para debater e reivindicar 

melhores condições de trabalho, sendo que a união entre os docentes e a 

coletividade poderá oportunizar e estabelecer um diálogo com o público 

(sociedade). Há de considerar, também, que é preciso se “engajar em uma 

autocrítica necessária em relação à natureza e finalidade da preparação dos 

professores, dos programas de treinamento no trabalho e das formas 

dominantes de escolarização” (GIROUX, 1997, p. 157-158). 

Para o autor, a crise na educação, nos anos 1990, tem a ver com o 

enfraquecimento dos professores em todos os níveis educacionais. 

 
Em resumo, o reconhecimento de que a atual crise na educação tem 
muito com a tendência crescente de enfraquecimento dos professores 
em todos os níveis da educação é uma precondição teórica necessária 
para que eles efetivamente se organizem e estabeleçam uma voz 
coletiva no debate atual. Além disso, tal reconhecimento terá que 
enfrentar não apenas a crescente perda de poder entre os professores 
em torno das condições de seu trabalho, mas também as mudanças 
na percepção do público quanto a seu papel de praticantes reflexivos 
(GIROUX, 1997, p.158). 

 

Nota-se que as reformas educacionais estão reduzindo os professores ao 

status de técnicos especializados dentro das burocracias da escola, ou seja, de 

cumprir ordens e objetivos distanciando-os da produção intelectual de sala de 

aula. Para corroborar com esse enunciado, vale observar o quanto os 

professores ficam horas e horas preenchendo uma série de instrumentais 

desconexos, devendo apresentar agilidade para operar os diários eletrônicos sob 

pressão do “tempo”, cumprir com as atividades do calendário escolar e organizar 

o planejamento sob rígido controle dos conteúdos. Esses trabalhos afastam os 

professores de sua capacidade de criação (intelectual) pelo fato de as escolas 

não oferecerem condições e incentivos a práticas de leituras, pesquisas e 

qualificação. (GIROUX, 1997). 

Não bastassem as tarefas técnicas, o docente também carrega consigo a 

preocupação de contemplar as expectativas quantitativas dos indicadores 

educacionais, pois, caso contrário, é alvo de duras críticas, passando a ser 

responsabilizado pelo fracasso escolar dos estudantes. Camacho (2008) afirma 
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que esse conjunto de políticas educacionais contribui para proletarizar12 o 

professor no sentido de padronizar as tarefas como em uma indústria, onde são 

submetidos a um rígido controle do que se produz; os professores são vistos 

pelo capital como trabalhadores que produzem trabalhadores. O autor refere, 

também, que o Estado subordinado à estrutura capitalista incorporou a educação 

à sua lógica, onde tudo se torna mercadoria; para isso, vem elaborando políticas 

educacionais que retiram, cada vez mais, a autonomia profissional e a identidade 

do docente, atribuindo a ele a responsabilidade de produzir trabalhadores em 

série para servir aos interesses do mercado capitalista. 

O processo educativo não é neutro, uma vez que nossa posição é de 

produzir uma ciência e uma educação que sejam voltadas para a transformação 

social, auxiliando os oprimidos em sua luta. “Logo, há necessidade no processo 

educativo da formação da consciência crítica de que nos fala Paulo Freire, que 

permita ao indivíduo ler a realidade em sua essência para além do discurso 

ideológico neoliberal/fatalista dominante” (CAMACHO, 2008, p.27). 

Por mais que a estrutura social e a estrutura institucional do setor 

educacional definam e imponham suas formas de atuação, sempre haverá 

espaço em sala de aula para o professor conduzir o processo ensino- 

aprendizagem que ali ocorre. “Nesse espaço, o professor escolhe a sua fala, seu 

discurso, [...] encaminha atividades, utiliza-se de recursos, o que tem influência 

direta nos resultados dos processos de aprendizagem dos alunos” 

(CAVALCANTI, 2014, p. 91). 

Portanto, sempre haverá espaço para o professor exercer a sua 

autonomia, para isso precisa estar preparado, que compreenda qual é o seu 

papel, e o da Geografia, na formação social do sujeito aluno, que saiba utilizar  sua 

intelectualidade para propor uma metodologia dinâmica e transformadora. 

Acredita-se, então, que o estudante só terá acesso aos conhecimentos regionais 

se antes de tudo o professor se apropriar deste conhecimento, uma vez que sua 

prática docência refletirá as suas referências de 

 
 

12A proletarização caracteriza-se pela dificuldade ou impossibilidade de o professor refletir sobre 
sua prática docente. Caracteriza-se, ainda, pela perda de sua qualificação (para planejar, 
analisar, atuar e avaliar) e do controle sobre seu processo de trabalho, o que o torna refém do 
controle externo, diminuindo progressivamente sua capacidade de autonomia e resistência. Ver: 
PAVAN, R.; BACKES, J. L. O processo de (des) proletarização do professor da Educação Básica. 
Revista Portuguesa de Educação, v. 29, n. 2, p. 35-58, 2016. 
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formação, seus conhecimentos e experiências serão transpostos para sala de 

aula. 

 
Sistematização das temáticas relacionadas à dinâmica agrária em 

Rondônia 

 
Ao propor discutir a Geografia no contexto de ensino regionalizado para 

os anos finais do ensino fundamental, faz-se necessário pensar a produção de 

materiais didáticos, uma vez que a discussão, no decorrer desta dissertação, 

evidenciou, em vários momentos, a ausência de conteúdos regionalizados 

sistematizados em materiais didáticos. 

Propõe-se aqui, então, elaborar atividades com professores de Geografia, 

com o propósito de organizar Planos de Aulas, sistematizados, como instrumento 

a ser utilizado em sala de aula. Entretanto, o livro didático é um instrumento que 

caminha junto à prática do professor, sendo assim, pensar materiais 

paradidáticos regionalizados se torna importante para contemplar os 

pressupostos estabelecidos no RCRO. 

De acordo com Leal e Oliveira (2010), o MEC autorizou, a partir de 2005, 

o Estado do Paraná a produzir livros didáticos quando a oferta de livros no Ensino 

Médio estava iniciando. As peculiaridades regionais na produção desses                            livros 

se efetivaram por terem sido feitas pelos professores da sua rede pública de 

ensino, por meio do PDE13, uma política pública que estabelece o diálogo entre 

o professor da Educação Superior e os da Educação Básica, embasando-se nas 

atividades teóricas e práticas escolares das escolas públicas paranaenses. A 

seguir, a parte da carta apresentada pelo Secretário da Educação do Paraná: 

 
este Livro Didático Público chega às escolas da rede como resultado 
do trabalho coletivo de nossos educadores. Foi elaborado para atender 
a carência histórica de material didático no Ensino Médio, como uma 
iniciativa sem precedentes de valorização da prática pedagógica e dos 
saberes da professora e do professor, para criar um livro público, 
acessível, uma fonte densa e credenciada de acesso ao conhecimento. 

 

13O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, integrado às atividades da formação 
continuada em Educação, disciplina a promoção do professor para o Nível III da Carreira, 
conforme previsto no Plano de Carreira do Magistério Estadual, Lei Complementar nº 103, de 15 
de março de 2004. Disponível em: http//www.pde.pr.gov.br/conteúdo/conteúdo=2.Acesso em: 15 
nov. 2017. 

http://www.pde.pr.gov.br/conteúdo/conteúdo%3D2.Acesso
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A motivação dominante dessa experiência democrática teve origem na 
leitura justa das necessidades e anseios de nossos estudantes (LEAL 
e OLIVEIRA, 2010 p.06) 

 

A produção de materiais didáticos que ocorreu no Estado do Paraná14 não 

n                â                 o objetiva confrontar com o mercado editorial, segundo os seus idealizadores, 

mas, pontualmente, é uma preocupação com o ensino público, uma vez que os 

livros disponibilizados pelo MEC não atendem, necessariamente, as Diretrizes 

Curriculares elaboradas pelo Estado. 

Neste sentido, Paulo Freire sempre argumentou que o currículo deveria 

ser regionalizado, e não a elaboração de um único currículo para todo o Brasil 

devido às dimensões e as diferenças que apresentam as regiões. Ao invés de 

pensar um currículo único que privilegiasse uma realidade social, Paulo Freire 

falava de um currículo diferenciado, dando ênfase à realidade regional que 

estava ligada à realidade do aluno. Os professores da rede pública do Paraná 

alinharam, assim, os conteúdos curriculares do Estado, com a elaboração do 

próprio material didático a fim de contemplar as especificidades regionais 

(lembrando que a produção do livro didático ocorreu no ensino médio). 

Portanto, a proposta de organizar o Plano de Aulas, com abordagem do 

agrário de Rondônia, objetiva a interação dos conteúdos existentes nos livros 

didáticos de Geografia nacionais e globais. Nesta perspectiva, a definição dos 

temas para organização do material didático decorreu da observação da 

estrutura que orienta o currículo escolar de Geografia na Escola Juscelino 

Kubitscheck, ao se observar a “ausência” de temas importantes a serem 

trabalhados em sala de aula, tais como: 

• Agricultura Familiar em Rondônia; 

• Conflitos Agrários em Rondônia; 

• Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais; 

• Dinâmicas Territoriais em Rondônia; 

• Gênero e Trabalho no Campo; 

• Migração-Êxodo Rural em Rondônia; 
 
 

14 Trata-se de um material produzido por profissionais da rede pública estadual paranaense, 
envolvendo as 12 disciplinas de tradição curricular no Ensino Médio: Língua 
Portuguesa/Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, Histórica, Filosofia, 
Sociologia, Artes, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/ 16/01/2018. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/
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• Movimentos Sociais e Direitos Humanos no Campo; e, 

• Fronteiras Agrícolas em Rondônia. 

 

De acordo com Tavares (2016), a Geografia Agrária é algo fundamental 

para a formação do estudante, temas como agronegócio, pecuária, produção de 

alimentos, agrocombustíveis e produção de commodities estão entre os mais 

debatidos nos livros didáticos, pela imprensa e pela sociedade. 

Entende-se que, dessa forma, os temas apresentados podem ser 

ajustados na proposta curricular do professor e contribuir para ampliar a 

discussão nas aulas de Geografia, e assim garantir que 

 
a condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir 
a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares 
básicos, que tenham ressonância na vida dos alunos. Entendida nesse 
sentido, a educação é 'uma atividade mediadora no seio da prática 
social global', ou seja, uma das mediações pela qual o aluno, pela 
intervenção do professor e por sua própria participação ativa, passa de 
uma experiência inicialmente confusa e fragmentada (sincrética) a uma 
visão sintética, mais organizada e unificada (LIBÂNEO, 1994, p. 69). 

 

Cabe ao professor ser a voz daqueles que lutam pela terra, sejam eles os 

camponeses, os indígenas, os quilombolas, as populações ribeirinhas ou as 

mulheres, enfim, que os estudantes se sintam capazes de avaliar essas 

questões de forma crítica. 

 
Desenvolvimento de atividades no Grupo de Estudo e Oficina 

Pedagógica– Professores de Geografia CRE-Rolim de Moura 

 
Na primeira parte das atividades desenvolvidas com os professores de 

Geografia, optou-se pela organização de um Grupo de Estudo - GE, que é uma 

modalidade de formação continuada. Participaram do grupo 19 professores de 

Geografia. O objetivo do GE consistiu em dialogar com os docentes sobre a 

temática Dinâmica Agrária em Rondônia e proposta para o ensino de Geografia 

nos anos finais do ensino fundamental. 

Aqui, os professores tiveram acesso às informações dos principais 

problemas agrários enfrentados em Rondônia. Em seguida, refletiram sobre as 

“percepções dos estudantes” referentes aos resultados da pesquisa 
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desenvolvida com estudantes da Escola Juscelino Kubitscheck. 

 
 

 Grupo de estudo 

 
Tema: ‘Geografia das Dinâmicas Territoriais e Agrárias de Rondônia’: 

Objetivos: neste item, espera-se que os participantes compreendam a forma 

como os temas agrários vêm sendo retratados no contexto da sala de aula, bem 

como a importância de inserir no planejamento curricular as temáticas da 

Geografia no contexto regional. 

Carga horária: 2 horas/aula. 

Recursos: Data show e cópia do texto. 

Metodologia: As atividades propostas para o GE foram divididas em três etapas, 

sendo que: 

- Primeira etapa, exposição do tema ‘Dinâmica Territorial e Agrária em 

Rondônia’, após houve um bloco de perguntas, debates e ouvimos relatos dos 

professores, sobre a importância do assunto na educação escolar. 

-Segunda etapa, os professores do GE assistiram por meio de slide à 

apresentação dos resultados da pesquisa desenvolvida com os estudantes da 

Escola Juscelino Kubitscheck, houve uma ampla discussão sobre a importância 

de conhecer o método de pesquisa adotado pelo(s) autor(es) do livro didáticos e 

seu posicionamento teórico/político/ideológico. 

-Terceira etapa, apresentou-se as temáticas a serem discutidos no GE e que, a 

posteriori, deveriam ser sistematizados para a elaboração de uma sequência 

didática, caracterizando, assim, o Plano de Aula, material que subsidiará o 

trabalho do professor em sala de aula 

 
Primeira Etapa 

 
 

Contextualizando as Dinâmicas territoriais agrárias em Rondônia do 

Grupo de Estudo 

Temas abordados: 

➢ Causas do desmatamento; pecuária; grilagem de terras públicas; 
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➢ Políticas públicas que foram pensadas para garantir e compatibilizar as 

atividades econômicas, como preservação e conservação ambiental na 

região; 

➢ Distanciamento entre sociedade (grupos sociais e econômicos; Estado, 

diversas esferas e agências) e as políticas públicas de 

preservação/conservação – ZSEE; 

➢ Expansão da agropecuária e do setor madeireiro em áreas distantes ou 

não “requeridas” pela dinâmica de incorporação de terras à economia 

regional; 

➢ Formação socioespacial em Rondônia e Estrutura fundiária de Rondônia; 

➢ Atuais dinâmicas territoriais do espaço agrário em Rondônia; 

➢ Brasil: áreas protegidas e terras privadas (2017); 

➢ Frentes de desmatamento/desflorestamento; 

➢ Frentes de desmatamento/desflorestamento e pressão em áreas 

protegidas; 

➢ Áreas/famílias em conflito na Amazônia; 

➢ Novos conflitos em Rondônia; e, 

➢ Mineração x camponeses/povos amazônicos. 

 
 

Figura 21 – Grupo de Estudo- Docentes da Regional de Rolim de Moura 
 

Fonte: Arquivo Pessoal, (2019). 
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Relatos dos professores sobre os temas em discussão. 

 
 

Apresentam-se aqui os relatos dos professores sobre a importância do 

acesso às informações científicas atualizadas acerca das ‘Dinâmicas Territoriais 

e Agrárias em Rondônia’. Percebe-se que, após o término da graduação, os 

professores se afastaram das principais discussões envolvendo os fatores 

geográficos do Estado. 

 
“Só conseguiremos realizar um trabalho diferenciado se tivermos 
conhecimento e informação. Quando fazíamos o PROHACAP esses 
assuntos eram frequentes, mas assim que formamos nunca mais 
tivemos atividades que nos colocasse a par dos acontecimentos 
geográficos em Rondônia” (P1 – Rolim de Moura, 14/05/2019). 

 

Os docentes apontaram a necessidade de um programa de formação 

continuada integrado com as instituições de ensino superior, suprindo, então, a 

lacuna de aporte teórico e metodológico necessário para o desenvolvimento de 

temas regionais em sala de aula. 

 
“O tema estudado foi muito interessante, uma vez que não realizamos 
encontros ou formação para falar desses assuntos. Penso que nós 
professores da educação básica estamos distantes das discussões 
acadêmicas. Seria importante, tanto a SEDUC quanto a UNIR, criar 
mecanismo para realizar uma formação consistente, assim teríamos 
conhecimentos teóricos acerca das transformações geográficas do 
nosso Estado, os processos metodológicos para trabalhar em sala de 
aula” (P2– Alta Floresta, 16/05/2019). 

 

Já no relato abaixo, a professora menciona a importância dos dados, das 

imagens e dos gráficos, instrumentos essenciais na geografia para representar 

informações com teor científico, ou seja, pesquisadores se dedicam a gerar 

conhecimentos para que se propaguem e tenham uma função social. 

 
“Foi um dia muito produtivo, uma vez que os dados são componentes 
centrais da pesquisa. O uso de imagens, dados, gráficos e estatísticos 
é muito importante e revela as especificidades da geografia de 
Rondônia. Os registros científicos que embasam os resultados de um 
estudo sobre a Dinâmica Territorial em Rondônia, o que contribuiu para 
a minha prática docência, uma vez que posso relacionar as 
informações com as atividades em sala de aula” (P3– Santa Luzia 
D’Oeste, 22/06/2019). 

 

O Relato abaixo expõe a surpresa do professor diante de uma informação 
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“nova” que pensava ser contrária e que, segundo ele, suas percepções mudaram 

e isso refletira nas aulas de geografia: 

 
“a apresentação me deixou surpreso ao ter acesso às informações que 

eu desconhecia, exemplo: eu imaginava que o latifúndio dominava por 

completo as áreas rurais do Estado. Essa informação de que vivemos 

em um Estado que ainda apresenta um número considerável de 

pequenos produtores rurais, muda a minha percepção quanto ao 

impacto que isso gera para a economia, e ainda uma forma de lutar 

para o fortalecimento do pequeno agricultor rural em Rondônia foi algo 

novo pra mim, que tinha outra visão. Trabalhar com essas informações 

e poder discutir isso em sala de aula é extremamente importante; 

possibilitar que os alunos percebam que não vivemos isolados do 

mundo, uma vez que podemos apresentar a nossa Geografia e a nossa 

História em uma estrutura curricular para o ensino fundamental, o que 

fará toda a diferença em sua formação escolar” (P4 –Alto Alegre dos 

Parecis, 22/06/2019). 

 

A seguir, o professor, graduado na Educação à Distância (EAD), enfatizou 

em seu discurso o papel da Educação a Distância para a democratização do 

ensino superior, porém veem lacunas na disciplina de Geografia, na qual o objeto 

de estudo é o espaço geográfico e, para os educadores, o meio para 

compreender o mundo deve partir do lugar de vivência. 

 
“O conhecimento que eu adquiri sobre a geografia regional foi de 
iniciativa própria, posterior ao curso. O curso da EAD aborda a questão 
geral da geografia sem mencionar a específica da Geografia de 
Rondônia. Por mais que a gente sabe que está ocorrendo, no Estado, 
desmatamento, queimadas, destruições relacionadas ao meio 
ambiente, existem regiões em Rondônia que estes fatos são mais 
intensos. No caso citado de União dos Bandeirantes e, 
consequentemente, atingindo a população indígena e as áreas de 
preservação permanente. Essas informações contribuirão para ampliar 
as discussões em sala de aula, mostrar para os estudantes onde fica 
União dos Bandeirantes e o que está acontecendo naquela região” 
(P18 – Alto Alegre dos Parecis, 18/06/2019). 

 

Em face dos relatos apresentados, fica explícita a importância de uma 

formação continuada de qualidade, uma vez que, sem os “conhecimentos 

regionais”, os docentes não alcançam elementos necessários para o 

desenvolvimento de um bom planejamento de aula, ficando limitados apenas aos 

conteúdos dos livros didáticos. 
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Segunda Etapa 

 
 

Nesta apresentação, foram expostos os resultados da pesquisa realizada 

com os estudantes do 6º e 7º anos da Escola Juscelino Kubitscheck. Aqui as 

discussões remetem aos conteúdos e imagens retratadas sobre o agrário no livro 

didático ‘Expedição Geográfica’. Os professores trabalham com o livro há muitos 

anos e ainda não haviam observado que as imagens, os textos e toda a 

organização metodológica do livro direcionaram o tema agrário apenas para o 

ponto de vista econômico (agronegócio). Portanto, os docentes puderam refletir 

a forma ideológica que o “LD Expedição Geográfica” retrata o assunto. 

Após a exposição do livro supracitado, discutimos a forma de analisar 

conteúdos da Geografia Agrária nos livros didáticos. Segundo Bem (2011), seria 

interessante que o professor pudesse responder às seguintes questões: 

 
I-O livro didático prioriza as relações sociais de produção no campo ou, 
os produtos do campo? 
II-O(s) autor(es) faz(em) a distinção entre o modelo e o 
desenvolvimento territorial baseado em grandes propriedades 
(latifúndio) do modelo de pequenas propriedades (agricultura 
camponesa)? 
III- Os conteúdos de geografia agrária são trabalhados de forma 
integradora, buscando a totalidade espacial por meio do estudo da 
questão da estrutura fundiária e da formação socioeconômica do país, 
das relações sociais de produção no campo, da monopolização do 
território pelas multinacionais, dos impactos ambientais causados pelo 
modelo do agronegócio, da resistência dos movimentos sociais e a luta 
pela terra? 
VI-O manual didático faz uma discussão crítica sobre a concentração 
de terras, buscando demonstrar ao leitor que a terra no Brasil é uma 
relação de poder; que existem enormes latifúndios no Brasil que 
pertencem a grupos empresariais de capital nacional e internacional; 
que a mesma gera desigualdade social e violência no campo? 
V- O livro didático prioriza a necessidade de uma Reforma Agrária no 
Brasil, demonstrando aos estudantes a questão da sua viabilidade 
enquanto política de Estado, para promoção do desenvolvimento social 
e econômico do país, ou, se faz uso de argumentos para demonstrar 
os problemas de tal reforma nos dias atuais? 
VI- Como a agricultura camponesa é retratada no manual didático: 
a) Como uma mera produtora de alimentos para o mercado interno, 
como símbolo do atraso, personificada na pobreza do campo? 
b) Como modelo de desenvolvimento territorial que pressupõe o 
incremento da população no campo, que através da produção 
agropecuária garante a soberania alimentar do país? (BEM, 2011, 
p.139). 

 

O autor chama atenção para verificar se os conteúdos do livro didático, na 

temática do “Agrário”, priorizam a relação social da produção; se deixa clara a 
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distinção dos modelos de produção agrícola; se aborda os impactos sociais e 

ambientais gerados pelo agronegócio; se menciona os conflitos sociais; a 

concentração de terra e a violência contra os povos das florestas; se o livro 

discute a necessidade da Reforma Agrária no Brasil e sua viabilidade como 

promoção para o desenvolvimento social e econômico do país. 

É de extrema importância conhecer o método de pesquisa adotado pelo(s) 

autor(es) e seu posicionamento teórico/político, bem como analisar como o livro 

aborda os distintos interesses sociais pela terra, ou seja, os latifundiários e 

capitalistas do campo organizam a terra como mera mercadoria, geradora de 

capital, especulação e poder, enquanto que, de outro lado, os camponeses têm 

como terra de trabalho e morada da vida (vivência). O autor, também, afirma que 

a materialidade da paisagem geográfica denuncia esses modelos distintos. 

Assim, observar a coerência da conexão entre os conteúdos, como é o caso da 

questão ambiental, do “uso do solo, do financiamento público, os conflitos de 

classe e a luta pela terra, a apropriação desigual do território e as diferentes 

escalas de poder local, regional, nacional e internacional” (BEM, 2011, p.140). 

O manual didático a ser analisado antes da escolha do LD, procura 

averiguar se os conteúdos sinalizam para a potencialidade da realização de uma 

Reforma Agrária no país. Por fim, deve-se observar se o LD enfatiza a 

importância da agricultura camponesa/familiar, e a importância desta para o 

desenvolvimento socioeconômico do país (BEM, 2011). 

Para corroborar a discussão, Libâneo (2013) cita o trabalho da 

pesquisadora Ana Lúcia, ao descrever o resultado de sua pesquisa, relacionada 

as opiniões sobre o ‘Trabalho’ na percepção das crianças, vejamos o exemplo: 

“os médicos ganham mais porque são inteligentes”; “os pretos podem ficar ricos, 

apesar de os brancos terem mais possibilidade de arrumar emprego”; “quem 

ganha menos é porque não trabalha direito”; não fica rico quem não for 

estudioso”; quem não tem boa profissão, para ficar rico precisa fazer hora extra, 

guardar dinheiro na poupança”. Esses exemplos mostram a força com que os 

livros didáticos e até mesmo as informações do professor influenciam na 

formação de ideias sobre a vida, o trabalho, que não tem correspondência na 

realidade. Ser rico, ser branco, ser inteligente é quase a mesma coisa e as 

crianças recebem tais informações como verdadeira (LIBÂNEO, 2013 p.) 

Para o autor, ao selecionar os conteúdos que irá trabalhar, o professor 
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precisa analisar os textos e identificar como são abordados os assuntos, para 

então enriquecê-los com a sua própria contribuição e a dos estudantes, 

confrontando com os fatos vivenciados na sua realidade. “Seria desejável que 

os professores se habituassem a fazer um estudo crítico dos livros didáticos para 

analisar como são tratados temas como o trabalho, a vida da cidade e no campo, 

o negro, a mulher, a natureza, a família, outros” (LIBÂNEO 2013, p. 155). 

Veremos outros exemplos sobre a pesquisa da professora Ana Lúcia, ao extrair 

do livro didático nas séries iniciais do fundamental, parte de texto relacionado ao 

meio rural, sendo: 

 
’O homem do campo tem dois tipos de trabalho: pode ser agricultor, 
quando planta e colhe o que plantou. Pode ser um criador de gado, 
quando cuida de seu rebanho” (p.155) 

 

‘O trabalho do lavrador rende pouco e a produção é pequena. Essa 
agricultura é chamada de primitiva ou de subsistência. Já na agricultura 
científica, empregam-se máquinas agrícolas, e o agricultor é assistido 
por agrônomos que orientam no preparo do solo, a seleção de 
sementes, o emprego de inseticidas e outros recursos. Assim, a 
produção é maior, o solo é conservado” (p.155). 

 
‘(O agricultor primitivo) está pobre e mal vestido. Usa instrumentos muito 
simples. Prática primitiva. (O da agricultura moderna) está sobre um 
trator, apresenta-se forte e mais bem vestido. Pratica agricultura 
mecanizada” (p.155) 

 

Observa que os textos acima evocam um julgamento natural dos fatos, 

pobres precisam vestir-se de pobre e usar equipamento simples, já o rico pode 

dispor de equipamentos e assistência moderna na agricultura. Os textos não 

fazem menção às diferenças sociais, como se a vida no campo ocorresse de 

forma harmoniosa, o texto aborda a desigualdade, mas não apreende, e por meio 

dos valores da burguesia, dissemina a discriminação, contribuindo para a 

reprodução da sociedade burguesa. 

Esta atividade proporcionou ao GE conhecer o que existe e saber o que 

é importante conter em um livro didático quando o tema for a Geografia Agrária, 

considerando a sua totalidade em seu contexto social, político, econômico e 

cultural. 
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Terceira Etapa 

 
 

Esta etapa, idealiza a proposta no GE de levar para a sala de aula a 

importância de abrir espaços para dialogar sobre as temáticas que refletem a 

realidade agrária em Rondônia. Os temas são: Agricultura Familiar em Rondônia; 

Conflitos Agrários em Rondônia; Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais; 

Dinâmicas Territoriais em Rondônia; Gênero e Trabalho no Campo; Migração-

Êxodo Rural em Rondônia; Movimentos Sociais e Direitos Humanos no Campo 

e Fronteiras Agrícolas em Rondônia. 

Nesta apresentação, houve discussão sobre a capacidade de os 

estudantes assimilarem as temáticas apresentadas. O professor P5, então, 

questionou a complexidade dos temas frente ao nível de escolaridade dos 

estudantes, não considerou as competências e habilidades que os estudantes 

adquiriram frente a esses temas.  

Assim, percebe-se que a fala do professor demonstra certa “resistência” 

aos temas, o mesmo justifica no nível de compreensão dos estudantes, caberia 

ao professor utilizar metodologias pedagógicas e didáticos adequadas a fim de 

acompanhar o desenvolvimento cognitivo em cada faixa etária, aumentando 

gradativa o nível da complexidade das informações. Exemplos: habilidades do 

6º ano: (EF06GE01) -Comparar modificações das paisagens nos lugares de 

vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos e (EF06GE02) - Analisar 

modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque 

para os povos originários (BNCC,2017). 

Acostumado com a forma harmoniosa que o livro didático aborda essa 

temática, os temas apresentados exigem do professor uma dinâmica 

metodológica diferente, uma vez que terá que promover discussões, projetar 

imagens, trabalhar com dados, com gráficos, mapas e outros recursos 

necessários, o que requer “trabalho”. Isto é, talvez a dificuldade apontada pelo 

professor talvez não esteja no estudante, mas na preparação de aulas que terá 

de desenvolver para abordar os temas. 

O importante é que o professor perceba a progressão das habilidades de 

forma gradual de acordo com a faixa etária do estudante, exemplo a Habilidade 

ligada à observação, envolvem ao reconhecimento de fatos e à reprodução de 

conhecimentos observados, ajudam o aluno a entender e interpretar o que é 
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lido em um texto, imagem ou tabela. Sendo assim, representam o primeiro 

passo da resolução de um problema: lê-lo e interpretá-lo. Já a habilidade ligada 

à transformação, o estudante é capaz de observar e compreender os fatos, e 

desenvolver operações mentais que envolvem a transformação das 

informações. Essas habilidades estão relacionadas a procedimentos que 

alteram os dados interpretados. 

O eixo temático ‘Campo e Cidade como Formação Socioespacial’ está 

previsto para o 3º ciclo do ensino fundamental (6º e 7º anos), geralmente 

estudantes que apresentam idade entre 11 e 13 anos, esses estudantes segundo 

os PCNs, possui habilidades e competências para saber identificar e 

operacionalizar sua compreensão do mundo. 

Desta maneira, tanto o antigo PCN como a nova BNCC apresentam 

pontos semelhantes a respeito da abordagem do agrário para os 6º e 7º anos: 

ambos os documentos afirmam que esses estudantes estão aptos a aprenderem 

sobre a identidade sociocultural de reconhecimento dos lugares de vivência, dos 

diferentes e desiguais usos do espaço, das disputas por recursos e territórios 

que expressam conflitos entre os modos de vida das sociedades originárias e/ou 

tradicionais e do avanço do capital, sendo todos retratados na paisagem local e 

representados em diferentes linguagens, dentre elas, o mapa temático (BNCC, 

2017). 

Contudo, os temas apresentados se enquadram dentro das propostas 

elencadas tanto pelos PCNs quanto pela nova BNCC, e são pertinentes para 

serem trabalhados nesta etapa de ensino. 

 
 Atividade com Oficinas Pedagógicas 

 
Tema: Tendências Pedagógicas ligadas à Prática Docente 

Objetivos: Refletir por meio das respostas dos professores as principais 

tendências pedagógicas do professor em sala de aula. 

Carga horária: 2 horas/aula. 

Recursos: Data show, cópia de texto, lápis, caneta, borracha e papel almaço. 

Metodologia: Nesta oficina, os professores foram divididos em 5 grupos para 

responder três perguntas; no primeiro momento, as respostas eram individuais, 

ao realizar discussões no grupo surgiu uma única resposta, esta, por sua vez, 
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representa a ideia do grupo. Todas as respostas foram socializadas com os 

demais participantes da oficina. A intenção, nesta dinâmica, era identificar a 

percepção do professor quanto à sua prática pedagógica. 

 
Quadro 11 – Resultado das respostas entre os grupos 

 

Quais são os saberes 
necessários do educador 
no contexto atual? 

Qual a função da escola na 
sociedade moderna ou pós- 
moderna? 

Na concepção de educação 
que você tem, qual é o 
papel do/a estudante? 

✓ Pensar, fazer, agir; 
✓ Investigativo; 
✓ Conhecer as diferentes 

metodologias e recursos 
didático-pedagógicos 
para um ensino mais 
dinâmico; 

✓ Conhecer a realidade do 
cotidiano do aluno; e, 

✓ Apresentar um saber 
teórico e prático e um 
saber tecnológico. 

✓ Formar um cidadão 
crítico; 

✓ Investigar valores sociais 
e éticos 

✓ Atuar na preparação para 
a vida e para o mercado 
de trabalho; 

✓ Trabalhar de forma que o 
aluno seja crítico e se 
aproprie do 
conhecimento formal; 

✓ Transmissão de 
conhecimento cognitivo; 
e, 

✓ Preparar para o mercado 
de trabalho. 

✓ Atuante; 
✓ Crítico; 
✓ Buscar conhecimento e 

ter opinião; 
✓ Transformar a sociedade; 
✓ Produtor do 

conhecimento; 
✓ Questionar; 
✓ Adquirir conhecimento 

com base no que já 
possui; e, 

✓ Agente atuante e 
receptor de 
conhecimento. 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 

 

De acordo com as respostas, percebe-se que os docentes identificaram 

os saberes necessários para o ofício de sua profissão, como: conhecer 

diferentes recursos pedagógicos, ser investigador é dinâmico, e conhecer a vida 

cotidiana dos estudantes. Assim, nota-se, ainda, que em algumas respostas 

estão presentes pensamentos voltados para as concepções liberais, pois 

“preparar para o mercado de trabalho” é “agente atuante e receptor de 

conhecimento” traduzem uma perspectiva ideológico do Estado para atender aos 

interesses do mercado capitalista. 

No entanto, há respostas que vão ao encontro das concepções da 

educação crítico-progressista, como: o estudante tem o papel de “transformar a 

sociedade”, ser “produtor do conhecimento” e “questionar”. Nesta esteira, 

há um grupo de professores, conforme as respostas, que apresenta perspectivas 

de educação liberal e, também, de crítico-progressista, sendo que eles irão 

reproduzir essas concepções na sua prática pedagógica no cotidiano da escola 

e nas suas metodologias de ensino. 

Outra resposta trata de compreender o papel da escola na sociedade pós- 
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moderna, uma vez que os professores participantes declararam que o papel da 

escola é formar cidadãos para a vida e para o mercado de trabalho. Ou seja, os 

docentes preocupam com as duas vertentes. 

 
Figura 22 – Trabalho em grupo: respondendo e socializando as perguntas 

 

Fonte: Arquivo de trabalho de campo- MPS, (2019). 

 
Preparar para a vida pressupõe que seja uma formação integral que 

permita assegurar que os estudantes tenham acesso ao conhecimento formal, 

de maneira a compreender a realidade e nela intervir. A formação humana 

integral como objetivo da educação básica encontra-se respaldada em nossa 

Constituição Federal, de 1988, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96). Essa formação compreende, portanto, as 

dimensões do acesso à ciência, ao mundo do trabalho, à cultura, à tecnologia e 

à formação ética, expressivo-estética e comunicativa. 

Libâneo (2011) chama atenção sobre as políticas oficiais educacionais 

aplicadas à escola nas últimas décadas, as quais têm sido influenciadas por 

orientações dos organismos internacionais, como o Banco Mundial; é a 

institucionalização de políticas de redução da pobreza que propagam uma 

concepção de escola como lugar de acolhimento e proteção social. Tais políticas, 

neste sentido, desfiguram a escola como lugar de formação cultural e científica. 

A partir da década de 1970, o mundo passou por grandes transformações 

nos setores econômicos. A introdução às novas tecnologias e o fenômeno da 

globalização exigiu dos trabalhadores uma mão de obra mais eficiente para 



143 
 

 

atender às novas demandas do capital, pois a competitividade tomava conta do 

mercado mundial (MAUÉS, 2003). A autora ressalta, ainda, que a escola que 

preparou o trabalhador para apertar parafusos nas linhas de produção industrial- 

fordista15, não atendia mais aos interesses dessa nova etapa do capital: era 

preciso adequar a educação às necessidades de qualificação de mão de obra 

demandada pelo mercado de trabalho com a intenção de formar o sujeito 

‘polifuncional’, ou seja, empreendedor, criativo e competitivo, e que estivesse 

apto para as mudanças constantes. 

Em virtude dos fatos mencionados, a proposta limitava-se à formação 

educacional com o intuito de atender a demanda do mercado de trabalho dentro 

de um contexto de políticas internacionais de iniciativas neoliberais16, financiadas 

pelo Banco Mundial. Maués (2003, p.91) complementa afirmando que: 

 
As reformas educacionais, a partir do final da década de 1980, partiram 
dos mesmos princípios: as mudanças econômicas impostas pela 
globalização, exigindo maior eficiência e produtividade dos 
trabalhadores, a fim de que eles se adaptem mais facilmente às 
exigências do mercado. Essas reformas apresentam um objetivo 
político bem definido, que envolve a estrutura administrativa e 
pedagógica da escola, a formação de professores, os conteúdos a 
serem ensinados, os aportes teóricos a serem adotados, enfim tudo o 
que possa estar relacionado com o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Observa-se que, para realizar as mudanças educacionais e atender as 

transformações econômicas impostas pela globalização, nas décadas de 1980 e 

1990, as medidas governamentais incidiram nas estruturas administrativas e 

pedagógicas da escola, na formação de professores, nos conteúdos a serem 

ensinados e no perfil dos livros didáticos, ou seja, em tudo o que podia estar 

relacionado com o processo de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, levando-se em conta a crítica que Libâneo (2011) faz aos 

organismos internacionais ao relacionar a educação com a pobreza, deferindo a 

 

15É um termo que se refere ao modelo de produção em massa de um produto, ou seja, ao sistema 
das linhas de produção. O Fordismo foi criado pelo norte-americano Henry Ford, em 1914, 
revolucionando o mercado automobilístico e industrial da época. O objetivo do empresário Henry 
Ford era criar um método que reduzisse ao máximo os custos de produção da sua fábrica de 
automóveis, consequentemente, barateando os veículos para a venda, atingindo um maior 
número de consumidores. 
16Na política, neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que 
defende a não participação do Estado na economia, onde deve haver total liberdade de comércio 
para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. 



144 
 

 

seguinte pergunta: Para que servem as escolas? E, principalmente: para que 

servem as escolas destinadas aos pobres? Para o autor, quando a escola define 

os seus objetivos no projeto pedagógico, na organização curricular, na 

formação continuada de professores, no trabalho de sala de aula, na forma de 

avaliação que se desenvolve, já está caracterizado aí os elementos que 

constituem o papel da escola. 

Em debate, os docentes participantes das oficinas disseram que há forte 

pressão para alcançar notas satisfatórias no sistema de avaliação externa, como 

IDEB, SAERO e Prova Brasil. Libâneo (2011), neste sentido, afirma que as 

orientações descritas tendem a perder o foco das funções sociais e pedagógicas 

da escola à medida que a escola se limita a, apenas, seguir as propostas das 

políticas neoliberais. 

Sendo assim, por mais que os professores participantes tenham 

expressado preocupação com a formação dos estudantes para a “vida e o 

mercado de trabalho”, se a escola, em suas estruturas pedagógicas, não 

direcionar o olhar para a formação humana dentro da possibilidade de vivenciar 

práticas cidadãs, a fim de transpô-la para a vida coletiva, o estudante acaba 

ingressando no mundo de trabalho sem a preparação para questionar seus 

“direitos”, constituindo uma relação de exploração. 

Dentro de uma estrutura capitalista, à medida que os interesses do capital 

se transformam, as interferências no sistema educacional também ocorrem. 

Portanto, os programas governamentais para a educação (como o Programa 

Ensino Médio Inovador, os sistemas de avaliação nacional-ENEN ou as 

inserções tecnológicas na escola – PROINFO), “trazem, também, 

ideologicamente em seu bojo diretrizes que interessam às empresas capitalistas” 

(MELONIO, 2012, p.120). 

Acredita-se, então, que o professor, ao compreender com mais clareza os 

aspectos ideológicos que norteiam seu trabalho, certamente poderá buscar 

caminhos para exercer a sua autonomia, encaminhando todos os recursos das 

políticas estatais para servir aos interesses dos estudantes e fornecer condições 

para o exercício da cidadania, ou seja, “lutar usando as armas do opressor contra 

a própria opressão” (MELONIO, 2012, p.122). 

A última questão diz respeito à concepção de educação que o professor 

apresenta e qual o papel do estudante. As respostas foram: ser atuante, crítico, 
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buscar conhecimento, transformar a sociedade, questionar, e adquirir 

conhecimento com base no que possui. Para iniciarmos a discussão sobre essa 

questão, tomamos como princípio a fala de P4 no decorrer da oficina: “nos 

últimos anos a escola só sabe falar de IDEB”; contudo, a escola não pode viver 

em função unicamente desse propósito. Sendo assim, foi problematizado o 

seguinte questionamento: será que só pelas referências das notas do IDEB os 

estudantes serão capazes de serem atuantes, agentes questionadores, críticos 

e transformadores da sociedade? 

A concepção de educação dos professores deve, desta forma, alinhar-se 

à sua prática em sala de aula. Em vista deste argumento, Libâneo (2011, p. 19) 

acrescenta que “se a educação escolar obrigatória é condição para se formar a 

base cultural de um povo, então é necessário preparar professores que dominem 

os conteúdos da cultura e da ciência e os meios de ensiná-los, com a ajuda da 

didática”. O autor reitera, também, que ao afirmar que a escola desprovida de 

conteúdos culturais significativos reduz as possibilidades dos pobres de 

ascenderem ao mundo cultural e ao desenvolvimento das capacidades 

intelectuais, faz a escola não promover a justiça social que pode vir da educação 

e do ensino. 

É preciso desenvolver um discurso que une a linguagem da crítica e a 

linguagem da possibilidade de promover mudanças. Desta maneira, busca-se 

uma educação que se manifeste contra as injustiças econômicas, políticas e 

sociais, dentro e fora das escolas, e, ao mesmo tempo, que crie as condições 

que dão aos estudantes a oportunidade de se tornarem cidadãos que têm 

conhecimento e coragem para lutar (GIROUX, 1997, p.163), 

A defesa de uma Geografia regionalizada para o Estado de Rondônia 

dependerá, assim, da atuação do/a professor/a no exercício de sua docência 

com plena consciência de seu papel e de sua responsabilidade social. 

 
 Oficinas Pedagógicas: plano de aula e sequência didática 

 
Esta atividade consiste na elaboração de uma sequência didática sobre a 

temática ‘Modelo de Produção Agrícola e os Impactos Sociais e Ambientais’. 

Então, no último encontro, foi entregue aos docentes participantes o texto ‘Uma 

Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, de João Luiz Gasparin (2009); os 
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professores levaram para casa com o propósito de aprender a elaborar uma 

sequência didática baseada no método histórico-crítico de Demerval Saviani. 

A sequência didática (SD) é um conjunto de atividades relacionadas a um 

tema e com uma ordem de desenvolvimento, ou seja, com etapas continuadas 

que têm por objetivo ensinar um conteúdo. Uma SD tem o propósito, desta forma, 

de estabelecer um caminho para que o/a professor/a elabore o seu material 

didático por meio de recursos pedagógicos, enfatizando conteúdos significativos 

para o aprendizado do/a estudante. 

 
Figura 23 – Momento de discussão com os professores do Grupo de Grupo 

 

Fonte: Arquivo de trabalho de campo- MPS, (2019). 

 

Nesta oficina, os docentes discutiram como organizar uma sequência 

didática para trabalhar os temas da dinâmica agrária de Rondônia, proposto 

nesta dissertação. As sequências didáticas são utilizadas, assim, para auxiliar o 

professor a organizar suas aulas, seguindo uma lógica didática de atividades 

que, gradualmente, facilitarão o aprendizado. A proposta, nesta oficina, foi 

considerar os passos sugeridos por Gasparin (2007), acerca da Pedagogia 

Histórico-Crítica: 1°) prática social como ponto de partida; 2º) problematização; 

3º) instrumentalização; 4º) catarse; e, 5º) prática social como ponto de chegada. 

A Pedagogia Histórico-Crítica foi preconizada, no Brasil, por Demerval 

Saviani, que é considerado um marco na educação brasileira, ao propor uma 

pedagogia em que os pontos de partida e de chegada sejam problematizados na 

prática social, ou seja, um método pautado em uma organização e 
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sistematização do conhecimento capaz de construir o raciocínio geográfico do 

educando. 

Segundo Gasparin; Petenucci (2008), o que se percebe é que muitos 

docentes não têm uma linha definida de metodologia para usar em sala de aula, 

e acabam misturando as tendências pedagógicas que, na maioria das vezes, 

pautam-se em uma estrutura tradicional. Os autores alegam, entretanto, que 

grande parte dos problemas enfrentados na educação é o excesso de 

informações levadas aos professores sem proporcionar um aporte teórico para 

que possam internalizar esse conhecimento. 

Dessa forma, a maioria dos docentes não consegue se fixar em uma 

proposta metodológica devido a estar fortemente arraigada aos modelos 

tradicionais de ensino. Construir a própria trajetória político-pedagógica, 

conhecendo os processos teóricos que asseguram a sua prática, pode promover 

transformações nos demais professores, bem como contribuir para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja significativo também para a teoria que 

sustenta a sua prática. 

Nas últimas duas décadas, a Pedagogia Histórico-Crítica vem sendo 

mencionada como uma perspectiva educacional que busca resgatar a 

importância da escola e a reorganização do processo educativo. Percebe-se, 

então, que os conhecimentos adquiridos pelos docentes sobre as propostas 

metodológicas da educação são superficiais, o que dificulta a implementação de 

um método. (GASPARIN; PETENUCCI, 2008). 

A Pedagogia Histórico-Crítica pode oportunizar, neste sentido, o 

desenvolvimento de uma prática docente empenhada com o “processo ensino- 

aprendizagem, com a promoção das capacidades psíquicas, promovendo a 

promoção humana dos/as estudantes, para que estes rompam a alienação e a 

barbárie, colocando-se conscientemente no âmbito social” (GASPARIN,2007, p. 

3). Ainda, apresenta os cinco passos para a elaboração do Plano de Trabalho 

Docente a ser realizado em sala de aula e que aprecie o senso comum, mas não 

permaneçam nele, quais sejam: 

✓ Primeiro momento (Prática Social): é o ponto de partida no conhecimento 

prévio do professor e estudante que é comum a ambos se encontrarem em níveis 

diferentes de compreensão dos conteúdos (conhecimentos e experiências da 

prática social). Neste primeiro momento, o professor anuncia aos estudantes o 
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conteúdo que vai trabalhar, e é neste momento que ocorre o diálogo, em que o 

professor busca conhecer os elementos que se aproximam de sua realidade e 

aqueles que se distanciam, em uma interação para incentivar a curiosidade. 

 
Prática Social Inicial - Segundo Gasparin (2007 p. 15), “o primeiro 
passo do método caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização 
do aluno para a construção do conhecimento escolar. É uma primeira 
leitura da realidade, um contato inicial com o tema a ser estudado”. É 
a percepção que o educando possui sobre o tema de estudo, 
geralmente é uma visão de senso comum, empírica, geral, um tanto 
confusa, sincrética, onde tudo de certa forma aparece como natural. O 
professor posiciona-se em relação à mesma realidade de maneira mais 
clara e, ao mesmo tempo, com uma visão mais sintética. A diferença 
entre os dois posicionamentos deve-se, pelo fato de o professor, antes 
de iniciar seu trabalho com os alunos, já ter realizado o planejamento 
de suas atividades, onde vislumbrou o caminho a ser percorrido. Isso 
lhe possibilita conduzir o processo pedagógico dentro de uma visão de 
totalidade. Para Gasparin (2007, p.22-23), a prática social pode ser 
entendida como a leitura da realidade, é sempre uma contextualização 
do conteúdo, e o que o educando leva para a sala de aula é a 
aprendizagem que ele realizou fora da escola (PARANÁ, 2013, p.31). 

 

✓ Segundo momento (Problematização): é a identificação dos principais 

problemas postos pela prática social, e realiza uma série de questionamentos 

após a detectar as questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática 

social; por conseguinte, realiza uma breve discussão com relação ao problema 

e aos conteúdos científicos que são necessários dominar. As perguntas 

problematizadoras do tema, podem ser consideradas as dimensões científicas e 

conceituais cunhadas na cultural, na história, no social, na política, na ética, na 

economia e na religião, considerando todas as possibilidades de investigação. 

 
A problematização tem como finalidade selecionar as principais 
questões levantadas na prática social a respeito de determinado 
conteúdo. Essas questões orientam todo trabalho a ser desenvolvido 
pelo professor e pelos alunos. Esse momento consiste em selecionar 
e discutir problemas que têm sua origem na prática social, descrita no 
primeiro momento desse método, mas que se ligam e procedem ao 
mesmo tempo também do conteúdo a ser trabalhado. A 
problematização é o questionamento do conteúdo relacionado à 
prática social, em função dos problemas que precisam ser resolvidos 
no cotidiano das pessoas. Nessa etapa do processo duas são as 
tarefas principais: a determinação dos conteúdos em suas dimensões 
científica, social e histórica e levantamento, em cada tópico ou 
subtópico, das principais questões da prática social diretamente 
relacionada aos conteúdos levando em conta as três dimensões 
apontadas (GASPARIN, 2007). Para Gasparin (2007, p.49) “a 
problematização é o fio condutor de todas as atividades que os alunos 
desenvolvem no processo de construção do conhecimento”. Desta 
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forma, a aprendizagem assume gradativamente um significado 
subjetivo e social para o sujeito aprendente (PARANÁ, 2013, p.32). 

 
 

✓ Terceiro momento: (Instrumentalização), trata-se de apropriar-se dos 

instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas 

detectados na prática social. Como tais instrumentos são produzidos 

socialmente e preservados historicamente, a sua apropriação por parte das 

camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social, para se 

libertarem das condições de exploração em que vivem. Neste processo, 

articulam-se todos os recursos necessários e disponíveis para o exercício da 

mediação pedagógica. Exposição do tema pelo professor, assuntos que o 

educando não tinha conhecimento, ou seja, leituras científicas a respeito: 

palestra, pesquisa trabalho de campo, discussões em grupos, filmes, periódicos, 

etc. 

A Instrumentalização é o caminho através do qual o conteúdo 
sistematizado é posto à disposição dos alunos para que assimilem e o 
recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de 
construção pessoal e profissional. Sobre esse momento, Saviani (2007 
p. 71) assim descreve: Esse momento consiste na apreensão dos 
instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos 
problemas detectados na prática social. [...] trata-se da apropriação 
pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta 
que travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração 
em que vivem. É o momento de evidenciar que o estudo dos conteúdos 
propostos está em função das respostas a serem dadas às questões da 
prática social que foram consideradas fundamentais na fase da 
Problematização. [...] Na Instrumentalização o educando e o professor 
efetiva o processo dialético de construção do conhecimento que vai do 
empírico ao abstrato para o concreto. Esse é o momento do fazer 
docente-discente, em sala de aula. O conhecimento científico é 
analisado e comparado com o conhecimento cotidiano, mediado pelo 
professor, de forma que ele seja incorporado não de forma neutra, pois, 
aluno, professor e conteúdo são condicionados por vários aspectos 
provenientes do meio em que estão inseridos (PARANÁ, 2013, p.32). 

 

✓ Quarto momento: (Catarse), momento de expressão elaborada da nova 

forma de entendimento da prática social a que o aluno ascendeu, ele consegue, 

por meio da instrumentalização, adquirir novas posturas mentais, unindo o 

cotidiano e o científico em uma nova totalidade concreta no pensamento. Neste 

momento, o educando faz um resumo de tudo o que aprendeu, e sairá da sala 

de aula diferente, detentor do conhecimento, e a elaboração mental do novo 

conceito do conteúdo. 
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Dessa forma, é chegado o momento em que o aluno é solicitado a 
mostrar o quanto se aproximou das soluções dos problemas 
anteriormente levantados sobre o tema em questão. Esta é a fase em 
que o educando manifesta o que assimilou, e se assemelhou a si 
mesmo, os conteúdos e os métodos de trabalho. Expressa sua nova 
maneira de ver a prática social, é capaz de entendê-la em um patamar 
mais consistente e estruturado. É a síntese que o educando efetua, 
marcando sua nova posição em relação ao conteúdo e à forma de sua 
construção no todo social. Saviani (2007, p.72) discorre que Catarse é 
a expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática 
social a que se ascendeu. [...] O momento catártico pode ser 
considerado como o ponto culminante do processo educativo, já que aí 
se realiza pela mediação da análise levada a cabo no processo de 
ensino, a passagem da síncrese à síntese. Neste momento o aluno 
demonstrará que se apropriou de um conteúdo particular como uma 
parte do todo social, por meio de instrumentos e critérios definidos e 
conforme as circunstâncias, a avaliação pode ser realizada de maneira 
informal, ou formal. No primeiro caso, o aluno por iniciativa própria, 
manifesta se incorporou ou não os conteúdos e os métodos na 
perspectiva proposta pelas questões da Problematização. No segundo, 
o professor elabora as questões que deverão oferecer ao educando a 
oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo aprendido (PARANÁ, 
2013, p.33). 

 

✓ Quinto momento: (Prática Social), é o ponto de chegada, compreendida 

agora não mais em termos sincréticos pelos/as estudantes, mas sim sintéticos. 

O professor oferece ferramentas necessárias para o educando mudar a 

realidade social ao seu entorno, e a partir de então, ele passa a assumir novos 

comportamentos, tenham novas percepções, novas postura, novas atitudes, e 

saberá levar esses conhecimentos científicos para fora de sala de aula, sendo 

um instrumento transformação social, exercendo a sua cidadania. 

 
Na perspectiva histórico-crítica, o ponto de chegada do processo 
pedagógico é o retorno à prática social. A prática social inicial e final é 
a mesma, embora não o seja. Gasparin (2007, p. 145-146). [...] Este é 
o momento em que docente e educando elaborarão um plano de ação 
a partir do conteúdo que foi trabalhado. E a previsão do que o aluno 
fará e como o desempenha por ter aprendido um determinado 
conteúdo. É o seu compromisso com a prática social, uma vez que 
esse método proposto tem como pressuposto a articulação entre 
educação e sociedade. Gasparin (2007, p.148) o passo final desta 
proposta didático pedagógica consiste basicamente em dois pontos: 
primeiro, nova postura do aluno frente à realidade estudada. É o 
compromisso concreto do aluno, é o que ele fará na vida prática, no 
seu cotidiano, tanto individualmente como coletivamente. A Prática 
Social Final é o momento da ação consciente do educando na 
realidade em que vive. Assim, a Prática Social Inicial e Final são o 
contexto de onde provém e para onde retorna o conteúdo reelaborado 
pelo processo escolar. A Problematização, a Instrumentalização e a 
Catarse são os três passos de efetiva construção do conhecimento na 
e para a prática social (PARANÁ, 2013, p.34). 

 

A proposta de Gasparin conduz o professor a pensar na organização dos 
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conteúdos que se pretende abordar. Nesta metodologia, o professor reconhece 

os momentos que terá que intervir estrategicamente, acompanhando o 

desenvolvimento do raciocínio do estudante e introduzindo elementos para a 

resolução dos problemas. Ao passar pelas etapas de aprendizagem, espera-se 

que o estudante adquira novas concepções e, a partir de então seus 

pensamentos, promovam mudanças na atitude e comportamento que refletirá na 

vida em sociedade. 

A imagem a seguir refere ao trabalho apresentado pelos estudantes da 

escola Juscelino Kubitscheck, após estudos com o Tema “A importância da 

Agricultura Familiar”, os estudantes realizaram a socialização com a comunidade 

escolar e demonstraram com segurança conhecimento crítico acerca da realidade 

que permeia a vida dos camponeses santa-luzienses. 

 
Figura 24 – Apresentação das Estudantes da Escola Juscelino Kubitscheck 

 

Fonte: Arquivo pessoal, (2016). 

 
 

Ao colocar em prática o método da pedagogia histórico-crítica, o educador 

estará diante de uma proposta que exigirá esforço, estudo, experimentações, 

coragem para inovar, ousar, divergir, arriscar e assumir desafios. O docente deve 

ter clareza em compreender qual perfil de estudantes que pretendem formar para 

atuar em qual tipo de sociedade. Para tanto, é necessário dedicar-se a uma nova 

forma de planejar e executar os conteúdos e as atividades escolares. O professor 

de Geografia deve constantemente lutar para organizar um currículo que, de fato, 

tenha a “cara de sua comunidade”, contrapondo os currículos de caráter 
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homogêneo e objetivando um ensino significativo, crítico e transformador 

(GASPARIN E PETENUCCI, 2008). 
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Plano de Aula: Dinâmicas Agrária em Rondônia no 

contexto da Educação Escolar 

 
Considerações Metodológicas 

 
 

A educação em perspectiva geográfica 

representa uma possibilidade de construção e 

ampliação das aprendizagens no ambiente escolar. 

Para além de uma visão que privilegie de forma 

unilateral o ensino, pode ser repensada a partir do 

ponto de vista de quem aprende. Neste sentido, pode 

significar um relevante espaço para a compreensão da formação territorial. 

Como chegamos até aqui? Quais foram as razões que engendraram as atuais 

modificações na paisagem local? Que relações há entre o local e o global? 

Entende-se que um ponto de partida significativo para a educação 

geográfica é a categoria de lugar. Uma ocasião que pode ser levado em conta 

os saberes dos estudantes ancorados em suas experiências de vida. Um 

conjunto de perguntas podem orientar a pauta curricular que objetiva o seu 

entendimento acerca da formação do território em que mora: como era este lugar 

há dez anos atrás? E na atualidade quais são os novos elementos? O que 

determinou tais alterações? 

A questão agrária é um tema complexo e está atrelado a discurso e 

posicionamentos políticos, portanto, ideologicamente contraditórios: de um lado, 

atores e grupos sociais que visam à manutenção do “status quo” dominante; de 

outro, aqueles que resistem e lutam contra este poder hegemônicos em prol da 

transformação social. 

As divergências teóricas e ideológicas acerca do espaço agrário foram 

discutidas no decorrer desta dissertação. Contudo, defende-se que as 

discussões a respeito do espaço agrário de Rondônia, estejam presentes em 

sala de aula, demonstrando o compromisso dos educadores e das instituições 

de ensino na formação de cidadãos críticos e autônomos, capazes de 

compreender a importância dos fenômenos agrários que ocorre no espaço 

Rondoniense/amazônico. 
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Visto a relevância do tema, uma das maneiras encontradas para suprir as 

carências de materiais regionalizados, é incentivar o professor a produzir o seu 

próprio material didático. Somos sabedores da importância de inserir o “lugar” 

como referência constante no processo de ensino e aprendizagem. 

A segunda parte da dissertação foi dedicada à elaboração de planos de 

aulas, com finalidades de sistematizar temáticas sobre a Dinâmica Agrária em 

Rondônia, numa visão temporal e espacial. Em Rondônia existe uma 

multiplicidade de territórios, compostos por diferentes grupos sociais que 

habitam o campo e as florestas, é estão ameaçados pelas organizações políticas 

da agricultura capitalizada, que continua se expandindo pela via das terras 

devolutas, da expulsão dos pequenos camponeses, invasão das terras 

indígenas e comunidades quilombolas. 

Neste sentido, os estudantes precisam compreender que as delimitações 

territoriais não são estáticas, elas alteram-se historicamente ao serem 

conformadas pelas dinâmicas entre os diferentes espaços e entre os poderes 

em disputa. Quando se fala em território no campo, apontamos para o território 

do campesinato e do agronegócio, ambos são organizados com base em 

diferentes relações sociais. 

Para Camacho (2008) os filhos de camponeses 

assim como os filhos de trabalhadores da indústria 

das grandes cidades, têm algo em comum: a 

marginalização provocada pelo capitalismo. Todos 

são filhos de trabalhadores pobres e não dos 

detentores do capital. Por isso, há necessidade da 

compreensão da essência dessas realidades, por parte dos professores e dos 

estudantes (p.260). 

Ao ministrarmos a temáticas que refletem sobre as questões agrárias, é 

importante considerar o pensamento de Paulo Freire que argumenta ser o 

processo educativo uma forma de auxiliar na formação crítica, “instrumento de 

libertação” permitindo a leitura da realidade, além do discurso ideológico do 

capitalismo, voltado para o processo de mudança social. 

Para Camacho (2008) precisamos deter de “Pedagogia” construída a 

partir das necessidades dos excluídos do sistema capitalista de produção, 

auxiliando, por isso, na possibilidade de superação da sua condição de 
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subordinação ao capital. Nas palavras de Freire, (1999, p.16), “o meu ponto de 

vista é dos ‘condenados da Terra’, o dos excluídos [...]”. 

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em 
que os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos 
desafios do mundo, vão temporalizando os espaços geográficos e vão 
fazendo história pela própria atividade criadora. (FREIRE, 1981a, p.33). 

 

Nesse sentido, compreendemos que a educação geográfica é um 

instrumento de libertação e sua prática promove cidadania, em vez de alienação. 

O diálogo proposto por Paulo Freire, em sua pedagogia, não é, entretanto, um 

diálogo indiferente, mas, sim, um diálogo conflituoso, pois a sociedade é 

contraditória e desigual, construída pelo interesse oposto de suas classes. 

Pelúcio; Gasparin (2007), apresenta as cinco 

etapas, a ser seguida pelo docente na elaboração de 

plano de aula, e assim, tentar aproximar do  método 

pedagógico do histórico crítico. A primeira etapa é a 

Prática Social, o ponto de partida do conhecimento 

prévio do professor e dos estudantes; 

o segundo momento é o da Problematização, ou seja, identificar os principais 

problemas postos pela prática social que precisam ser resolvidas no âmbito da 

prática social; o terceiro momento é a Instrumentalização, que trata da 

apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao 

equacionamento dos problemas detectados na prática social; conhecimentos do 

cotidiano e do científico em uma nova totalidade. A quarta etapa é a Catarse, 

isto é, o momento de expressão elaborada a partir da nova forma de 

entendimento da prática social em que o/a estudantes conseguiu, por meio da 

instrumentalização, adquirir novas posturas mentais e a quinta etapa é a da 

Prática Social, que se configura como ponto de chegada. 
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  O Plano de Aula  

 
As oficinas pedagógicas realizadas com os professores de Geografia da 

rede Estadual de Ensino- Regional Rolim de Moura, possibilitaram-nos dialogar 

sobre a Geografia Agrária no contexto rondoniense/amazônico. Durante os 

encontros foram discutidas as seguintes temáticas: 

I Dinâmicas Territoriais em Rondônia - Expansão da Agropecuária; 

II Agricultura Familiar em Rondônia; 

III Dinâmica da População em Rondônia- Migração e Êxodo Rural; 

IV As representações Simbólicas dos Povos Indígenas e Povos e Comunidades 

Tradicionais de Rondônia; 

V Gênero e Trabalho no Campo; 

VI Reforma Agrária e Conflitos Agrários em Rondônia; 

Como já argumentamos na dissertação, 

Gasparin, salienta que o estudante leva para a sala 

de aula seus conceitos do cotidiano que devem ser 

apropriados pelo professor, já o professor traz o 

conceito científico que deve ser apreendido pelo 

estudante. Os conceitos cotidianos não são 

submetidos imediatamente aos científicos: é na caminhada do diálogo 

pedagógico que se dá o encontro. 

Problematização: é o momento que o professor vai perceber as questões 

que precisam ser resolvidas e qual conhecimento se faz necessário para a 

prática social do seu educando, demonstrando de forma elaborada a importância 

de estudar os conhecimentos científicos elaborados historicamente e, com isso, 

a importância da escola (SAVIANI, 2008) 

Outra questão defendida no decorrer da dissertação implica na formação 

da consciência espacial dos estudantes ao oportunizá-los a fazer leitura do 

mundo em que vivem com base nas ciências Geográficas. Eles precisam ser 

estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico, 

utilizando os Princípios da Geografia, sendo eles: conexidade, causalidade, 

analogia, atividade e extensão, entre outros, a distribuição e a diferenciação e 

na resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e 

direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, 
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relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da 

proximidade e vizinhança etc. RCRO/2019. 

As     imagens,     mapas,     charges, 

fotografias, tiras, que acompanham os textos 

foram pesquisadas em site relacionadas ao 

tema, tornando uma ferramenta que pode ser 

explorada ao longo de cada plano de aula e 

no Caderno de Atividade. 

Os exercícios no Caderno de 

atividades incentivam os estudantes a ler o 

texto analisar os mapas, as imagens e charges, lhes conduzindo a refletir, 

comparar, relacionar, interpretar, discutir, sintetizar, e escrever sobre a realidade 

em que vive e suas experiências do dia a dia. 

Em alguns planos de aulas possuem atividades individuais e outras em 

Grupos ou até mesmo uma roda de conversa. Neste caso o professor poderá 

estender o diálogo convidando os estudantes a realizar trabalho de campo, 

desenhos, uma pesquisa na comunidade, seminário ou relatórios. 

Portanto, todos esses elementos abordados no plano de aula são 

contribuição do conhecimento sistematizado com informações geográficas no 

contexto do Agrário de Rondônia. O professor sempre deve adaptar os 

conteúdos observando o nível de compreensão dos estudantes. Todos os 

conteúdos por mais complexos que sejam são passíveis de serem compreendidos 

nos anos finais do ensino fundamental. 

 
O professor sendo o mediador, pode 

promover um ambiente estimulador para 

discutir com criticidade as problemáticas que 

envolvem os temas que compõem os Planos 

de Aula. 
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PLANO DE AULA I 

Componente 
Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano Ensino 
Fundamental anos 
finais 

Tema da Aula: 
DINÂMICAS TERRITORIAIS EM RONDÔNIA- EXPANSÃO DA 

AGROPECUÁRIA 

Unidade Temática: Ocupação e organização do território 

Os Fundamentos 
Pedagógicos 

Na temporalidade e espacialidade 

Objeto de 
Conhecimento: 

* A colonização em Rondônia; 
* Transformação na economia do espaço rondoniense a partir da 
expansão da agropecuária e do agronegócio. 

 
 
 
 

Objetivo(s) de 
aprendizagem: 

1 Compreender a transição do modelo de produção extrativista 
para a agropecuária em Rondônia, a partir da expansão das 
fronteiras agrícolas; 

2 Perceber as diferenças, vantagens e desvantagens do 
agronegócio para o desenvolvimento econômico de Rondônia. 

3 Analisar as diferenças da produção da Agricultura Familiar e a 
produção do Agronegócio; 

4 Discutir as problemáticas socioambientais do espaço 
rondoniense ( desmatamento); 

5 Apreender por meio da categoria território que, no local, se 
fazem presentes as determinações econômicas e políticas 
globais. (relação de poder) 

Princípios do 
raciocínio 
geográfico 
utilizados: 

 
Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem 

Sobre este plano: Está previsto para ser realizado em 3 aulas de 48 minutos. Serão 

abordados aspectos que fazem parte dos objetivos propostos, e servem como subsídio para 

os professores abordarem temas locais partindo do seu lugar vivido, percebido e concebido 

pelos estudantes, e assim envolver as categorias de análises e os princípios do raciocínio 

geográficos. Para tal sucesso na criação de situações de aprendizagem, os estudantes 

devem resolver as atividades propositivas que consistem em analisar as características da 

Dinâmica Território de Rondônia, reconhecendo ser sujeito de sua própria história. Para 

tanto, é necessário promover meios para que os estudantes reflitam a sua própria realidade 

e nela   intervir. O caderno de Atividade, disponibiliza uma diversidade de exercícios capaz 

de contribuir para o aprendizado dos estudantes, como: análise de imagens, mapas, 

tabelas, gráficos e charges. Com relação ao conteúdo, o plano de aula destaca a forma 

como se organizou o territorial de Rondônia e as novas dinâmicas territoriais a partir da 

expansão das fronteiras agrícolas e a chegada do agronegócio no estado. Para Fernandes 

(2004) enquanto o agronegócio organiza o seu território para a produção de mercadoria 

valorizando a dimensão territorial, o campesinato organiza o seu território para a sua 

vivência, essa diferença é nitidamente observável por meio da paisagem, como por 
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exemplo: o território do agronegócio é homogêneo, uniforme, a monocultura é marcada 

pelas atividades de tecnologia de ponta, enquanto o espaço do camponês é heterogêneo, 

pelo fato de construírem a sua moradia e produzirem o seu alimento. 

Esse tema deve ser apresentado numa perspectiva dialética, os estudantes devem 

apreender a diferença entre “terra de negócio” e “terra de trabalho”. Os territórios são 

espaços definidos pela relação de poder e são as relações de poder que estabelecem os 

limites de um território. 

Tempo estimado: 3 aulas 

Metodologia a ser 
utilizadas: 

Histórico-crítico (dialético) prática social; problematização; 
instrumentalização; catarse e prática social ( ponto de Chegada). 

1º Momento: Prática Social- Conhecimentos Prévios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 1 

Prática Social: O ponto de partida refere ao conhecimento prévio do 

professor e estudante, ambos se encontram em níveis diferentes de 

compreensão dos conteúdos. Neste primeiro momento, o professor 

anuncia aos estudantes o conteúdo, e a partir de então, ocorre o diálogo. 

O professor busca questionar os elementos que se aproximam da 

realidade do estudante e também daqueles que se distanciam, em uma 

interação motivadora à curiosidade. 

 
• Já ouviram os avós e os pais falarem a respeito da colonização de 

Rondônia? 

• Como era Rondônia quando chegaram os primeiros habitantes? 

• Quais as dificuldades encontradas pelos colonos quando chegaram 

em Rondônia? 

• Porque será que nas áreas próximas a BR 364 o 

desmatamento ocorreu de forma intensificada? 

• Qual relação entre a expansão da agropecuária e o desmatamento? 

• Define o que é paisagem? 

• O que é fronteiras Agrícolas? 

• Sabem definir o significado do agronegócio? 

• Para onde vai a carne bovina que se produz em Rondônia? 

• Qual a diferença entre a agricultura familiar e o agronegócio? 

• Sobre o desmatamento: Por que Rondônia está entre os estados que 

mais desmata no Brasil? 

• O que é pecuária extensiva e intensiva e quais as suas implicações 

para o meio ambiente. 

• Quando você come carne, costuma olhar a procedência, certifique-se 
de onde ela provém. Será que nós comemos carne de áreas 
irregulares 

• Quando você come carne, costuma olhar a procedência, certifique de 

onde ela provem. Será que nós comemos carne de áreas irregulares 

na Amazônia? 

 2º Momento: Problematização 

 

 
Atividade 2 

A problematização tem a finalidade de selecionar as principais questões 

levantadas na prática social. São os problemas de aprendizagens que 

precisam ser resolvidos, a intenção é que a partir da problematização os 

estudantes   adquirem   elementos   para   responder  às   lacunas   de 

aprendizagens existentes na prática social (Ponto de partida) Sobre as 
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 dinâmicas agrárias em Rondônia, Costa Silva et. al. (2017) afirmam que, 

em termos geográficos, ocorreu um deslocamento geoeconômico em 

Rondônia, pois a economia que era ancorada no extrativismo (exploração 

da madeira, borracha, peixe, frutas, castanhas e agricultura e pecuária de 

subsistência) passou a ser substituída pela agropecuária e 

comercialização de mercadorias agrícolas (café, arroz, milho, cacau, 

dentre outras). 

 
• A expansão das fronteiras agrícolas é responsável pela entrada do 

agronegócio em Rondônia? 

• O Agronegócio mobiliza parte importante dos recursos humanos e 

econômicos no Brasil? 

• Quais são as vantagens e as desvantagens do agronegócio em 

Rondônia? 

• A pecuária extensiva desenvolvida em Rondônia, ameaça amazônica, 

que detém a maior biodiversidade do planeta? 

• Rondônia está na rota da globalização? Podemos considerar, que no 

local se fazem presentes as determinações econômicas e políticas 

globais? 

• Quais elementos naturais e sociais que se fazem presentes nas 

paisagens dos campos rondonienses? Quais as contradições por trás 

das “belas imagens” que estampam imensas lavouras de 

monoculturas em espaços antes ocupados pela floresta amazônica? 

• Manter uma área natural é manter um acervo de informações  

genéticas que podem ser usadas no futuro para desenvolver 

materiais, remédios e novos alimentos. De que forma, a 

floresta amazônica vem sendo destruída e substituída pela 

intensa agropecuária no cultivo da monocultura? 

•  Por que é importante conscientizar as pessoas sobre o consumo de 

comer demasiadamente carne? 

• Segundo pesquisa, a agricultura familiar é responsável pela maior 

parte dos alimentos que consumimos, por que será que este modelo 

de produção agrícola não é tão valorizado quanto o agronegócio? 

• A pecuária na Amazônia é responsável pelo desmatamento e 

trabalho escravo. Como o governo pode coibir essa prática? 

• No Brasil tem se discutido as novas leis para ampliar a liberação do uso 

de agrotóxico, enquanto nos EUA e Europa esses produtos vêm sendo 

proibidos. Que prejuízos ambientais e na saúde o uso 

indiscriminado de agrotóxico pode acarretar? 

 3º Momento: Instrumentalização: 

 

 
Atividade 1 

A Instrumentalização: Refere-se às atividades que serão desenvolvidas 

nas aulas ministradas, o caminho percorrido por meio dos conteúdos 

sistematizado. O professor põe à disposição uma série de atividades 

escolares que correspondem aos problemas de aprendizagem e 

informações dos alunos para que assimilem, recriem e incorporam, ao 
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 incorporá-lo e transformá-lo em instrumento de construção de 

aprendizagem. 

Atividade: 

O professor dividirá a turma em grupo com quatro estudantes e 

solicitará que pesquise o conceito de: Agropecuária; paisagem; 

agronegócio; território, territorialidade; fronteiras agrícolas, 

biodiversidade, paisagem e agricultura familiar. Após a pesquisa os 

grupos irão expor os conceitos pesquisados. O professor atentará para 

explicação científica destes conceitos e sistematizar no quadro branco, 

confrontando os saberes cotidianos dos estudantes e os definidos pelas 

ciências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 2 

Caderno de Atividade: O professor solicitará aos estudantes que façam 
leitura compartilhada no caderno de atividades, com os temas: 

-Rondônia espaço de Grandes Transformações; 

-As atuais dinâmicas Territoriais do Espaço Agrário em Rondônia; 

-A chegada do agronegócio em Rondônia. 

Em seguida conduzir uma roda de conversa, ouvindo os estudantes sobre 
o que eles aprenderam com a leitura. Aqui cabe uma discussão sobre a 
relação entre pecuária e desmatamento. É importante comentar que no 
campo brasileiro, assim como Rondônia, a pecuária especializada 
moderna e a pecuária tradicional/extensiva coexistem, ambas com 
vantagens e desvantagens. 

 
Os alunos podem realizar busca na internet e pesquisar sobre o tema, e 
discutir qual a forma de organização das atividades agrárias que contribui 
para o desmatamento. 

 

 
 

 
 

 
Atividade 3 

Primeira situação: A China passou por uma peste suína em 2019, 
consequentemente aumentou a demanda de importação de carne aqui 
no Brasil. Por causa destas demandas houve um aumento no preço da 
arroba do boi em todo território brasileiro. “Se cada chinês decidir comer 
carne bovina, não vai ter quem sustente o mercado deles”, afirma. 
(Técnico em agropecuária Neto Prado). 
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 Segunda Situação: O estado de Rondônia exporta carne para mais de 
42 países, sendo Egito, Hong Kong, Chile e Emirados Árabes Unidos. Os 
principais importadores, correspondem a mais de 75% de toda carne 
bovina rondoniense exportada. Fonte: Idaron, (2019). 

 

 
Responda: 

Com base nas situações descritas responda: Como o mercado mundial 
interfere na produção nacional e regional das atividades da 
agropecuária? Essas interferências podem promover o desmatamento na 
Amazônia? 

 
 
 

Atividade 4 

O agronegócio mobiliza parte importante dos recursos humanos e 
econômico em Rondônia, discutir junto aos estudantes as suas 
vantagens e desvantagens, considerando a região amazônica. 

Solicitar aos estudantes que preencham o quadro comparativo no 
caderno de atividades e explique quais as principais diferenças da 
produção da Agricultura Familiar e o Agronegócio 
Leia o texto: O Agronegócio é uma potência, mas se tornou uma ameaça. 

https://espacoecologiconoar.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 5 

Mediar Debates sobre: “O Uso do Agrotóxico no Brasil” 

Em 2018, tramitava no congresso nacional, uma nova lei para os usos 
dos agrotóxicos. Isso reabriu o debate no país, muitos agricultores 
alegam que o uso de agrotóxicos garante uma produção livre de pragas 
e que os estudos científicos comprovam que não há perigo para os 
humanos. Enquanto isso, Estados Unidos e Europa têm reduzido seu uso, 
proibindo que essas substâncias sejam utilizadas em seu território. 
Diversos órgãos da saúde brasileira também criticam a liberação do 
aumento do uso do agrotóxico. 

 
A utilização de agrotóxicos pode reduzir a biodiversidade do local em que 
foram utilizados, afastando espécies de insetos comuns à região? 

O agrotóxico pode contaminar águas subterrâneas por meio da sua má 
utilização, ao atingir o solo? 

https://espacoecologiconoar.com.br/
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http://muralvirtual-educaoambiental.blogspot.com 

 4º Momento: Fase da Catarse 
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O professor investigará por meio de suas observações se os estudantes 
estão desenvolvendo processo de reflexão-ação, sobre a produção do 
saber. O docente tem o papel de intermediar nos trabalhos, projetos e 
oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados para a 
construção do conhecimento, estimulando a crítica dos estudantes, e 
assim: 

 
• No âmbito conceitual, observe se os estudantes confrontaram os 

conceitos cotidianos com os conceitos científicos, no que se refere a 
temática, com ênfase nos objetivos de conhecimentos propostos no 
plano de aula. 

• No campo procedimental, verifique se os estudantes compreenderam 
sobre as dinâmicas territoriais agrárias de Rondônia e suas implicações 
nos dias atuais, reconhecendo como as paisagens, os lugares e os 
territórios se constroem e modificam com a ação do homem. 

• No Campo da prática social, observar se os procedimentos didáticos,  
produzidos no decorrer da aula foram capazes de cumprir o papel de 
modificar as atitudes dos estudantes, suas intencionalidades, 
reflexões e julgamentos referente ao tema. Verificar se a aula 
contribuiu para a sua emancipação e autonomia em expressar os seus 
pensamentos com criticidade. 

 

Para realizar o acompanhamento da aprendizagem, aplique as propostas 
de avaliação e de autoavaliação sugeridas a seguir. 

 

 

http://muralvirtual-educaoambiental.blogspot.com/
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Analise as atividades realizadas pelos estudantes e verifique se eles 

expressam de forma coerente os conteúdos abordados. Observe 

também, se em suas manifestações durante as aulas, demonstram ter 

assimilado os vários aspectos ligados às transformações territoriais 

ocorridas ao longo do processo de formação do território rondoniense. 

Para ampliar o processo de avaliação, oriente-se pelas questões a seguir. 

• Se os estudantes são capazes de identificar a transição do modelo de 

produção agrícola em Rondônia, baseado no extrativismo e produção 

camponesa, para agropecuária e agronegócio, em consequência da 

expansão agrícola e quais impactos sociais e ambientais essa 

dinâmica tem gerado? 

• Se os estudantes conseguem compreender como ocorreu a expansão 

do agronegócio em Rondônia e sua inserção no mercado globalizado 

• Observar se os estudantes reconhecem a importância da 

biodiversidade da floresta amazônica para manutenção da vida no 

planeta. 

• Verificar a forma como os estudantes expõem a sua opinião sobre o 

uso do agrotóxico no Brasil. 

Qual é a percepção que o aluno apresenta referente às transformações 

da paisagem rural de Rondônia 
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Prática Social -ponto de chegada 

Proposta de autoavaliação 

O professor oferece ferramentas necessárias para o educando mudar a realidade social ao 
seu entorno, e a partir de então, ele passa obter novos comportamentos, observa-se novas 
percepções, novas postura, novas atitudes, sabendo levar esses conhecimentos científicos 
para fora de sala de aula, sendo um instrumento de transformação social, exercendo a sua 
cidadania. 

 
Responda a cada pergunta com um X 
na coluna que corresponde à sua autoavaliação. 

 
Sim 

 
Parcialmente 

 
Não 

 

Participei das aulas com atenção e interesse? 
   

Compreendi que a expansão da agropecuária e do 
agronegócio tem gerado impactos ambientais e sociais 
em Rondônia? 

   

Sei identificar as diferenças da produção agrícola Familiar 
e do Agronegócio? 

   

Compreendo nitidamente as vantagens e as 
desvantagens do agronegócio em Rondônia? 

   

Participei da atividade em grupo, pesquisando e 
ampliando a compreensão sobre o conceito de: 
Agropecuária; paisagem; agronegócio; território, 
territorialidade; fronteiras agrícolas e agricultura familiar? 

   

Sou capaz de compreender os conceitos científicos, a 
partir da interação com os conteúdos? 

   

Compreendo como Rondônia está inserido na rota da 

globalização- exportando alimentos? 

   

Sou capaz de reconhecer que o modelo de produção da 
agricultura familiar é responsável pela maior parte de 
alimentos consumidos pela população brasileira? 

   

Consigo detectar os riscos ambientais praticada pelas 

atividades do agronegócio, causando destruição na 

floresta amazônica ameaçando sua biodiversidade? 

   

Reconheço que o uso do agrotóxico nas grandes 
plantações de lavouras de alimentos, pode afetar a saúde 
das pessoas? 

   

 

 
Referências 
Bibliográficas: 

AMAZÔNIA NOTÌCIAS. Rondônia foi o Estado que mais desmatou em abril 
de 2016 Disponível em: https://amazonia.org.br/2016/06/rondonia-foi-o-estado- 
que-mais-desmatou-em-abril-de-2016/. Acesso 12/10/2020. 
BRASIL, Secretaria da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. 
Agricultura Familiar do Brasil é 8ª maior produtora de alimentos do mundo. 
Disponível em: www.mda.gov.br. Acesso 12/10/2020. 
COSTA SILVA R. G. Amazônia globalizada: da fronteira agrícola ao território 
do agronegócio. Disponível em: https://doi.org/10.4000/confins.9949. 

http://www.mda.gov.br/
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 IDARON, Rebanho bovino. Disponível em: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/rebanho-bovino-ultrapassa-14-milhoes-de- 
cabecas-em-rondonia. 
RIBEIRO, W. C. Por Dentro da Geografia, 7ª ano. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. 
ÚLTIMO SEGUNDO Amazônia registra o maior índice de desmatamento em 
10 anos. Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05- 
18/amazonia-registra-o-maior-indice-de-desmatamento-em-10-anos.html. 
Acesso 12/10/2020 

Material 
utilizado 

Utilizar o Caderno de Atividade e internet 

 
 

 

No Brasil, ao longo da sua história foram constituídos dois modelos de 

desenvolvimento agropecuário. Um baseado na mão de obra da própria família 

e por isso chamado de Agricultura Familiar e outro que passou a ser chamado 

no Brasil a partir da década de 1980 de agronegócio. Esse modelo é baseado 

na produção em larga escala e em grandes propriedades com utilização 

intensiva de mão de obra assalariada. 

O espaço rondoniense vem sendo produzido à medida que os homens se 

organizam, as mudanças são produtos da atividade humana, através do 

trabalho, que vem transformando a natureza para atender as necessidades e 

interesse da sociedade. Assim, a cada necessidade que surge, haverá novas 

transformações, responsáveis pela reorganização do espaço geográfico. 

As transformações no espaço Agrário geográfico de Rondônia iniciaram 

após a os Projetos de Colonização, organizados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrário (INCRA), na década de 1970 e 1984, uma ação 

geopolítica do Governo Militar de estimular o uso mais produtivo da terra e o 

redirecionamento de trabalhadores sem-terra para a área considerada vazia 

A construção da BR-364 foi o grande marco geopolítico de Rondônia, pois 

produziu uma nova dinâmica econômica, social e política. Ao longo desta rodovia 

foram criados os primeiros projetos de colonização onde surgiram cidades, vilas 

e povoados que funcionavam como ponto de apoio aos colonos que estavam 

mais distantes do eixo da rodovia. Evidenciam-se os inúmeros fatores políticos 

e econômicos que promoveram o deslocamento dessa massa de migrantes de 

todas as regiões do Brasil para Rondônia. Podemos dizer que Rondônia foi 

As atuais dinâmicas territoriais do espaço agrário em 
Rondônia 

http://www.rondonia.ro.gov.br/rebanho-bovino-ultrapassa-14-milhoes-de-
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-18/amazonia-registra-o-maior-indice-de-desmatamento-em-10-anos.html.%20Acesso%2012/10/2020
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-18/amazonia-registra-o-maior-indice-de-desmatamento-em-10-anos.html.%20Acesso%2012/10/2020
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-18/amazonia-registra-o-maior-indice-de-desmatamento-em-10-anos.html.%20Acesso%2012/10/2020
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formada pelos camponeses, tendo como base econômica o modelo de 

agricultura familiar. 

A partir da década de 1990, inicia um novo modelo de economia para 

Rondônia. A região amazônica que era coberta por floresta tropical considerada 

a maior biodiversidade do planeta foi substituída por pastagem. O estado de 

Rondônia passou a ser considerado um estado promissor para desenvolver 

atividades ligadas à monocultura, com base no agronegócio. 

 
 

 

Fronteiras Agrícolas é o limite da produção frente às áreas de vegetação 

original pelo cultivo de áreas limítrofes aos naturais. Depois elas são ocupadas, 

em geral, por grandes produtores para criar gado ou plantar soja. Observe a 

imagem a seguir e verifique que uma parte de floresta nativa está intacta e a 

outra iniciando uma plantação. Por isso que dizemos expansão das fronteiras 

agrícolas, as atividades agrícolas estão adentrando as áreas de florestas. 

 
Figura 1 – Soja divide espaço com floresta na Amazônia. 

Fonte: Foto de Vandré Fonseca, Greenpeace, (2010). 

 

 
O Estado de Mato Grosso faz fronteira com o estado de Rondônia, nos 

últimos anos foi o Estado que mais produz soja no Brasil. À crescente produção 

A Chegada do Agronegócio - Expansão das fronteiras 
Agrícolas 

http://www.oeco.com.br/images/stories/mai2010/GP0IY9.jpg
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agropecuária em Mato Grosso fez com que muitos produtores rurais migraram 

para Rondônia em busca de terras mais baratas. Esses fatores foram 

estratégicos para o avanço do agronegócio em Rondônia, especialmente no 

município de Vilhena. Observa o mapa 

 
Figura 2 – Rota que a soja faz ao entrar e sair de Rondônia 

 

Fonte: COSTA SILVA, (2013). 

 

 
Podemos afirmar, que a inserção do Estado de Rondônia no comércio – 

continente americano, Europa, Ásia, ocorreu a partir da liberação concedida ao 

Estado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) aumentando assim, a sua 

possibilidade de exportar a carne e a soja. A partir de então, buscou-se estruturar 

para receber o novo sistema de produção com a abertura da Hidrovia Madeira- 

Amazonas – permitindo que a soja fosse exportada para outros países, por meio 

do Porto Graneleiro instalado na capital Porto Velho. 

A saída para o pacifico, por meio da interligação do estado com outras 

rodovias, representa uma rota importantíssima para integração do estado de 

Rondônia com o restante do mundo. 

A safra de 2017 e 2018 comprova que Rondônia teve o maior crescimento 

na produção de grãos da região Norte com 1.923 mil toneladas, segundo 

Levantamento da Conab o setor produtivo de Rondônia teve um aumento de 

238% de área plantada nos últimos 10 anos. Ocupando a 3º posição em 

produção na Região Norte, a soja é hoje o principal produto agrícola de 
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Rondônia. O Porto Graneleiro – realiza exportação de grãos, principalmente a 

soja, que vem do sul do Estado e do Mato Grosso 

Figura 3 – Porto Graneleiro – Porto velho 

Fonte: www.rondonia.ro.gov.br/soph/, (acesso: 12/10/2020). 

 

 
A soja in natura embarcada em Porto Velho segue a Itacoatiara, de balsa, 

e de lá em navios para a América do Norte, Europa e Ásia. Além de grãos e 

outras mercadorias, como a madeira, o porto também escoa os produtos da 

cadeia de carne e laticínios. 

Verifique o mapa de Rondônia e observe se o município em que você 

mora também está conectado no processo de globalização por meio da produção 

da soja. 

Figura 4 – A distribuição geográfica da Soja em Rondônia 

Fonte: Costa Silva, (2013) 

https://www.rondonia.ro.gov.br/soph/
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Dessa forma, podemos dizer que Rondônia está inserido no mercado 

globalizado. A globalização é uma ideologia oriunda do sistema capitalista, ela 

constitui um lado da economia planetária. Tratando de um fenômeno que atua 

em escala mundial, ditando regras, mudando comportamento e, principalmente 

exercendo ingerência na vida das pessoas; a mundialização tem os seus prós e 

os seus contras, ou seja, vantagens e desvantagens. 

 

  Distribuição de Gado Bovino em Rondônia  

 
A pecuária, assim como a agricultura, também sofreu profundas 

transformações com a industrialização no campo. O desenvolvimento de vacinas 

e técnicas de controle de doenças, alimentação, reprodução e melhoramento das 

espécies pela pesquisa de laboratório foram responsáveis, em parte, pelo 

aumento da produção de bovinos. 

Em muitas áreas, a criação de gado bovino também conheceu o processo 

de modernização: a Pecuária extensiva, na qual os animais são criados soltos 

e ocupam vastas áreas para pastar. Foi substituída pela Pecuária intensiva, na 

qual os animais são confinados com estábulos, onde recebem alimentação 

balanceada. 

 
Figura 5 – Pecuária Intensiva e Extensiva 

Fonte: https:linguagemgeografica/aula-agricultura-e-pecuria, (acesso 15/09/2020). 
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Entre 1990 e 2003, o rebanho bovino da Amazônia Legal cresceu 140% e 

passou de 26,6 milhões para 64 milhões de cabeças. De acordo com o relatório da 

43ª (IDARON,2019) concernente a etapa de Vacinação contra Febre Aftosa, 

ocorrida nos meses de outubro e novembro de 2019, Rondônia tem um rebanho 

de 14.091.378 bovinos e de 6.653 bubalinos, totalizando 14.098.031 bovídeos. 

73,37% são animais de corte. 

 
Tabela 1 – Municípios com os maiores rebanhos 

 

Porto Velho 970.515 

Nova Mamoré 651.606 

Jaru 543.002 

Buritis 502.115 

Ariquemes 477.899 

Cacoal 463.671 

Campo Novo 433.369 

Ji-Paraná 432.660 

Alta Floresta do Oeste 408.908 

Cacoal 408.904. 

Fonte: Idaron/RO, (2019). 

 

 

Os campeões em rebanho de corte são: Porto Velho (802.343), Nova 

Mamoré (427.906), Ariquemes (421.530), Cacoal (386.434) e Alta Floresta do 

Oeste (378.355). Já os maiores rebanhos de leite estão nos municípios de Nova 

Mamoré (223.315), Jaru (221.617), Machadinho do Oeste (197.289), Ouro Preto 

do Oeste (196.819) e Governador Jorge Teixeira (172.488). (Idaron,2019) 

Atualmente, Rondônia é o sexto maior rebanho bovino do país, sendo 

quinto em exportação de carne e o oitavo produtor de leite. Em relação à Região 

Norte, o Estado possui o segundo maior rebanho, ficando atrás do Pará, mas 

com mais exportação de carne e produção de leite. 

O crescimento da pecuária foi determinado por vários fatores e ocorre em 

diferentes tipos de sistema de produção, mas acredita que a lucratividade, baixo 

preço da terra, impulsionou o crescimento da pecuária na Amazônia, sobretudo 

em Rondônia. 

O agronegócio é um dos setores que mais têm contribuído para o 
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crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. A pecuária bovina em 

particular, tem um papel de destaque nesse cenário. O Brasil tornou-se em 2003 

o maior exportador de carne bovina do mundo. Porém, grande parte do 

crescimento da pecuária tem ocorrido na Amazônia, o que contribuiu para o 

aumento nas taxas de desmatamento, usado para limpar novas áreas para o 

plantio de pastos. 

A reação da opinião pública contra o desmatamento é considerável. Em 

uma pesquisa de opinião no Brasil, 88% dos entrevistados responderam que a 

proteção das florestas deveria aumentar e 93% declararam acreditar que a 

proteção ambiental não prejudicava o desenvolvimento do País (Isa, 2000). Além 

da reação e opinião pública nacional e internacional contra o desmatamento 

pode ser usada para criar barreiras ambientais contra a exportação de carne da 

região. Portanto, a continuação do crescimento da pecuária na região deverá 

considerar seus impactos ambientais e ecológicos. 

Texto extraído da (IDARON.2019) 
 
 

  Questões Ambientais em Rondônia  

 
Figura 6 – Desmatamento em Rondônia 

Fonte: Imagem-Associação de Defesa Etnoambiental- Kanindé, (2009). 

 

 
Quarenta anos de desmatamento, queimadas, rebanhos ilegais. Em 

Rondônia, quase metade da Floresta Amazônica foi devastada pelas mãos de 

garimpeiros, pecuaristas, protegidas – e proibidas – escapam. O cenário é de 
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desolação. A floresta foi cortada e queimada. É quase um deserto. 

Rondônia pelo fato de ser constituída pela Floresta  Amazônica, ainda 

detém áreas naturais intocadas, geralmente protegidas pelas unidades de 

conservação, população indígena e comunidades tradicionais. Com o 

avanço da agricultura e da pecuária o desmatamento vem sendo cada vez 

mais frequente sobre as áreas naturais, causando 

assim conflitos com os povos e 

comunidades tradicionais, 

considerando a perda de acervo 

de informações genéticas das 

florestas. 

Portanto, o agronegócio foi 

responsável pela devastação de 

muitas áreas naturais da região 

amazônica, sobretudo em 

Rondônia. O desmatamento 

realizado para a agropecuária ainda é a maior ameaça à Floresta Amazônica. 

Isto se deve principalmente ao tamanho das áreas desmatadas para a formação 

de pastagem e produção de grãos. “Intervenções de minerações e de 

hidrelétricas são as mais drásticas, porém a escala é sempre bem menor que a 

agropecuária” explica Niro Higuchi, pesquisador do Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia (INPA, 2018). 

A escalada do desmatamento foi e está sendo intensa em todas as 

regiões do estado sem maiores preocupações ao ecossistema. Neste sentido, 

não somente as paisagens naturais são degradadas, mas também a fauna e a 

flora existentes na biodiversidade (variedades de espécies de animais e vegetais). 

O homem é parte integrante do meio ambiente, contudo, suas próprias 

ações causam desequilíbrio ecológico e interferem diretamente na qualidade de 

vida das pessoas. 

A maior parte do desmatamento, como você pode observar na figura 07, 

se concentrou em Rondônia (30%). As áreas privadas, de posse ou devolutas, 

seguidas pelas unidades de conservação, assentamentos de Reforma Agrária e 

Terras Indígenas. 
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Figura 7 – Rondônia foi o Estado que mais desmatou em 2016 
 

Fonte: https://amazonia.org.br/2016/06/rondonia, (2016). 
 
 

  O Uso indiscriminado do Agrotóxico  

 
Na tentativa de defender a agricultura contra pragas que atacam as 

plantações, os agrotóxicos foram criados. A utilização dos agrotóxicos teve início 

na década de 20 e, durante a segunda guerra mundial foram utilizados até como 

arma química. No Brasil, a sua utilização se tornou mais evidente em ações de 

combate a vetores agrícolas na década de 60. 

O agrotóxico é aplicado em grande quantidade nas lavouras de 

monocultura. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. 

Muitos produtos aplicados no solo brasileiros são proibidos em vários 

países europeus e nos Estados Unidos. 

Todos os anos ocorrem muitas mortes de trabalhadores  que tiveram 

contato com embalagens ou que ficaram expostos  por muito tempo ao 

agrotóxico. Com o uso intensivo do agrotóxico ocorre a penetração no solo 

e sua contaminação, tornando-o inadequado para o cultivo. Isso justifica 

também a ocupação de novos espaços para praticar a atividade agrícola. 
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Figura 8 – Uso intensivo do Agrotóxico na lavoura de soja 
 

Fonte: https://maisro.com.br/agevisa, (acesso 15/06/2020). 

 

 
O uso intensivo do agrotóxico pode provocar a contaminação dos lençóis 

freáticos, rios e os aquíferos tornando as áreas produtivas em áreas degradadas 

para agricultura. O desmatamento gera desequilíbrio ambiental e afeta a rica 

biodiversidade. 

Rondônia é o segundo maior consumidor de agrotóxicos da região Norte 

e, de modo semelhante ao comportamento nacional, observa-se no estado o 

crescimento da taxa de consumo de agrotóxicos, sem aumento proporcional na 

área plantada, conforme relatório da Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a Agrotóxicos no Estado de Rondônia. 
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1) Identifiquem nas imagens as transformações que a agricultura sofreu ao 

longo dos anos com a modernização. 

 

 
Figura 1 – Diferentes modelos de produção agrícola 

 

Fonte: Nova Escola. novaescola.org.br/2017, (acesso em 22/11/2009). 

 
 

a) Quais são as técnicas utilizadas para colher os alimentos mostradas em 

cada imagem? 

 

b) Quais das imagens têm mais pessoas trabalhando? 
 
 

c) Quais das imagens representam a atividade da agricultura 

desenvolvida  de forma mais tradicional e de forma mais moderna? 

 

 
 

2) Com base em tudo o que você estudou, destaque as principais diferenças 

da agricultura familiar e do agronegócio, e escreva quais mudanças vêm 

ocorrendo na paisagem rural no lugar em que você vive.
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3) No município em que você vive, quais modelos de produção agrícola é 

praticada                                        com mais frequência, ou seja, é a produção familiar ou 

agronegócio? 

 

 
 

4) Figura 2 – Observa o mapa de Rota internacional e Responda: 

Fonte: Secretaria do Estado e Desenvolvimento econômico e social SEDES/RO, (2014). 

 

 
a) De que forma Rondônia está inserida no processo de Globalização? 

Explique. 

 

 

 

5) Escreva no quadro comparativo e explique as principais diferenças que, 

marcam os modos de produzir e comercializar entre a Agricultura Familiar e o 

agronegócio 

 
Quadro 1 – Diferencie a produção Familiar do Agronegócio 

Modelo de produção Produção Comercialização Exemplo 

 
 

Agricultura Familiar 

   

 
 

Agronegócio 

   

Fonte: Nova Escola, (2017). 
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6) Observa o gráfico 1: Compare o modo de produção da agricultura camponesa 

- familiar e agronegócio e responda as questões abaixo: 

 
Grafico1: 

Fonte: Nova Escola, (2017). 

 
 

a) Quem possui mais terras?    

b) Quem tem mais financiamentos de créditos para produzir na agricultura? 
 
 

c) Quais modelos de produção agrícola empregam mais trabalhadores no campo? 
 
 

d) Quem produz mais alimentos?    

e) Quem exporta mais a produção agrícola?    
 
 

7) Justifique a seguinte afirmação: A expansão das fronteiras agrícolas,  vem 

contribuindo para o desmatamento de áreas de floresta na região amazônica. 
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7) Observe a tabela e relacione com a imagem – entre pecuária e meio ambiente. 

 
 

Figura 3 – Relação desmatamento e consumo de carne 

Fonte: Nova escola, (2019). 

 

 
a) Você já comeu a Amazônia hoje? O que esta                         frase significa ? 

 

b) Explique a frase: "O que comemos define o futuro do planeta". 
 
 

c) O ser humano consegue viver sem se alimentar de carne bovina? 
 

 

 

8) Tomando como referência a charge e o texto a seguir, faça um comentário 

sobre as consequências do desmatamento para a floresta amazônica  .



181 
 

 

Figura 4 – Charge 

 

Fonte: http://ensinar-aprender.com.br/, (acesso 15/06/2020). 

 

“Quando uma floresta é destruída, muito mais do que apenas árvores são 

perdidas: um ecossistema inteiro é destruído. Inúmeras espécies de plantas e 

animais ou se adaptam a seus novos ambientes ou perecem. Populações 

humanas são deslocadas e suas culturas de sobrevivência são danificadas ou 

perdidas. Solos tropicais frágeis se tornam inférteis e ficam propensa à erosão, o 

que pode causar danos generalizados”. (Manual global da ecologia p.122 apud 

Flavio Rodrigues Lima) 

 
Comente:   

 
 

 
 
 

8) O desmatamento é a primeira consequência da atividade agropecuária no 

Brasil. Desde o início da colonização, grande parte das áreas de vegetação 

nativa do litoral, região Sul e Centro-Oeste do Brasil foi desmatada para abrir 

espaço para áreas de pastagem e cultivo. Em virtude desse crescente 

desmatamento, o Cerrado e a Mata Atlântica já foram introduzidos na lista 

mundial de biomas com grande diversidade que estão ameaçados de extinção, 

e com a previsão do desaparecimento do Pantanal e da Amazônia nos próximos 

anos caso sejam mantidos os mesmos índices de desmatamento nesses 

biomas.

http://ensinar-aprender.com.br/
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Figura 5 – Charge 
 

Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br/, (acesso 15/06/2020). 

 

 
a) A quem interessa o desmatamento na Amazônia? 

 

 
 

9) Gráfico 2 – Uso do Agrotóxico 
 

 
Fonte: https://soexercicios.com.br/plataforma/, (acesso 15/06/2020). 

 

a) Em qual cultivo brasileiro o agrotóxico é mais utilizado? 
 
 

b) Ele é um produto relevante para exportação? 
 
 

http://www.geografiaparatodos.com.br/,
https://soexercicios.com.br/plataforma
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PLANO DE AULA II 

Componente 
Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano 
Ensino 
Fundamental 
anos finais 

Tema da Aula: AGRICULTURA FAMILIAR EM RONDÔNIA 

Unidade Temática: Trabalho e cidadania 

Os Fundamentos 
Pedagógicos 

Na temporalidade e na espacialidade 

Objeto de 
Conhecimento: 

• A Agricultura Familiar 

• êxodo rural 

 
 

Objetivo(s) de 
aprendizagem: 

1. Compreender a importância da Agricultura Familiar para 
economia dos municípios em Rondônia. 

2. Identificar as marcas das resistências da Agricultura Familiar 
para evitar o êxodo rural no estado de Rondônia 

3. Reconhecer a resistência dos camponeses familiares na luta 
pela permanência na terra. 

Princípios do 
raciocínio 
geográfico 
utilizados: 

 
Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem 

Sobre este plano: O plano está previsto para ser realizado em duas aulas de 48 (Quarenta 

e oito) minutos. Serão abordados aspectos que fazem parte dos objetivos propostos. O plano 

foi elaborado para subsidiar os professores durante as abordagens com temáticas que 

relacionam as atividades agrícolas. Aqui o professor pode explorar a temática partindo do lugar 

vivido, percebido e concebido do estudante. O professor deve apresentar os conteúdos a 

serem trabalhados, explicitando seus respectivos objetivos, dialogando, buscando verificar 

qual o domínio que o estudante possui e que uso fazem deles na prática social cotidiana. Já 

os estudantes devem resolver as atividades da ação propositivas, que consiste entender o 

conceito de agricultura familiar; saber qual é a sua participação na produção de alimentos no 

país, reconhecer a importância dos agricultores familiares nos dias atuais. 

Metodologia a ser 
utilizadas: 

Histórico-crítico (dialético) prática social; problematização; 
instrumentalização; catarse e prática social ( Ponto de Chegada). 

1º Momento: Prática Social- Conhecimentos Prévios 

 Prática Social: O ponto de partida refere ao conhecimento prévio do 

professor e estudante, ambos se encontram em níveis diferentes de 

compreensão dos conteúdos. Neste primeiro momento, o professor 

anuncia o conteúdo que vai trabalhar, e a partir de então, ocorre o diálogo, 

em que o professor busca questionar os elementos que se aproximam da 

realidade do estudante e também aqueles que se distanciam, em uma 

interação para incentivar a curiosidade. 

 
• De onde vêm os alimentos que chegam em nossas mesas? 

• Quais alimentos da agricultura familiar que são produzidos aqui em 

Rondônia? 

• De onde vem a merenda escolar que abastece a sua escola? 

• Em sua cidade tem feiras livres? Quais alimentos são vendidos nas 

feiras? 



184 
 

 
 

 • Quais características apresentam o modelo de produção familiar? 

• Qual a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento 

econômico dos municípios? 

• Quais os problemas enfrentados pela agricultura familiar no estado de 

Rondônia que se assemelha com o restante do Brasil? 

• Por que devemos valorizar o pequeno agricultor rural em Rondônia? 

• As políticas públicas direcionadas aos pequenos produtores rurais, 

seriam um meio para fortalecer a agricultura familiar e contribuir para 

a sua permanência no campo? 

• Por que o modelo da agricultura familiar preserva mais o Meio 

Ambiente? 

• Já ouviram falar do Assentamento Padre Ezequiel em Mirante da 

Serra/RO? Quem foi o Padre Ezequiel Ramim? 

 2º Momento: Problematização 

 A problematização,” são as questões levantadas pelo professor e alunos, 

procuram “detectar que problemas precisam ser resolvidos no âmbito da 

prática social e, em consequência, que conhecimento é necessário 

dominar” (Saviani, 2008). As questões levantadas pelo professor devem 

despertar o pensamento crítico e estimular aprofundar o conhecimento. 

Sendo assim, pergunta-se: 

 
• Qual é a relação entre a falta de investimento na agricultura familiar e o 

êxodo rural no estado de Rondônia? 

• Qual é a participação da agricultura familiar na produção dos alimentos 

que entram nos lares do povo brasileiro? 

• Qual é o tamanho dimensional (área) de uma propriedade considerada 

produção agrícola familiar? 

• Quais são as principais características de uma agricultura familiar, em 

relação à mão de obra e a renda? 

• No Assentamento Padre Ezequiel os camponeses são produtores e 

produtores agroecológicos, assentados da Reforma Agrária há 

dezesseis anos e vem desenvolvendo uma agricultura baseada na 

produção de grãos e leite para sustento familiar. O que é produção 

agroecológica? 

 3º Momento: Instrumentalização 

 
 
 

 
Atividade 1 

A Instrumentalização: Refere-se às atividades que serão desenvolvidas 
nas aulas ministradas, o caminho percorrido por meio dos conteúdos 
sistematizado, o professor põe à disposição uma série de atividades 
escolares que correspondem aos problemas de aprendizagem e 
informações dos alunos para que assimilem, o recriem e incorporam, ao 
incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção de 
aprendizagem. 

 
Vamos assistir o vídeo – Conceituar Agricultura Familiar 
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 Apresentação de vídeo- Conceitos – Agricultura Familiar. 
https://www.youtube.com/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 2 

Leitura de gráfico: 

Vamos responder a partir da análise do quadro abaixo: 
 

 

 
 
 
 

 
Atividade 3 

Caderno de Atividade: O professor solicitará aos estudantes que façam 
leitura compartilhada no caderno de atividades, com os seguintes temas: 

• Formação da agricultura familiar em Rondônia 

• Importância da agricultura familiar para desenvolvimento econômico 
dos municípios de Rondônia. 

• Agricultura Familiar Agroecológica 

E por fim, resolução dos exercícios no Caderno de Atividades- 
observe as  tabelas e gráficos e reflita sobre a produção da agricultura 
familiar. 

 
Em seguida conduzir uma roda de conversa, socializando as respostas 
dos estudantes. 

https://www.youtube.com/
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Atividade 4 

Qual a importância da Agricultura Familiar para o desenvolvimento 
econômico dos municípios de Rondônia? Onde são comercializados os 
produtos da agricultura familiar na sua cidade? 

 

 

 
RONDÔNIA: Feira de Agricultura Familiar do Tribunal de Justiça será nesta quinta- feira 
https://rondoniaovivo.com 2020/02/27/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 5 

Para refletir: O agronegócio vem ganhando destaque cada vez mais no 

cenário midiático ao ser considerado o único modelo para a produção de 

alimentos no Brasil. A propaganda transmitida pela rede globo “Agro é 

Tech, Agro é Pop, Agro é tudo", evidencia que o agronegócio tenta passar 

uma imagem que representa o único modelo de produção agrícola, maior 

produtividade e a geração de riquezas para o país” 
 

 

http://muralvirtual-educaoambiental.blogspot.com 

Agronegócio X agricultura familiar 

Quem emprega mais trabalhadores? 

Quem produz mais alimentos? 

Quem polui mais? 

Quem devasta mais o meio Ambiente? 

Você já viu na televisão propaganda da Agricultura Familiar? Por que será 

que a mídia não retrata este tipo de anúncio? 

https://rondoniaovivo.com/
http://muralvirtual-educaoambiental.blogspot.com/
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4º Momento: Catarse 
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O professor investigará por meio de suas observações se os estudantes 
estão desenvolvendo processo de reflexão-ação, sobre a produção do 
saber. O docente tem o papel de intermediar nos trabalhos, projetos e 
oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados para a 
construção do conhecimento, estimulando a crítica e reflexão dos 
estudantes, e assim: 

• No âmbito conceitual, observar se os estudantes ampliaram seus 
conhecimentos acerca da agricultura familiar, reconhecendo sua 
importância para produção de alimentos, e a luta para permanecer no 
campo. 

• Campo procedimental, verifique se os alunos conseguem analisar 
gráficos, resolver as atividades no caderno de exercício, expressar 
oralmente suas ideias, opiniões, assim como sistematizar o tema 
sendo instrumento político fazendo do conhecimento um componente 
do processo de cidadania. 

• No Campo da prática social, verifique se os estudantes adquiriram  
novos conhecimentos e  superaram os anteriores, ou seja, observar              se 
os procedimentos didáticos foram capazes de cumprir o papel de 
modificar sua atitude  ao ampliar os conhecimentos científicos, suas 
intencionalidades, reflexões e julgamentos referente ao tema. 

• Verificar se a aula contribuiu para a emancipação e autonomia do aluno 
em expressar os seus pensamentos com criticidade e se posicionando 
na defesa da Agricultura Familiar. 

 

Para realizar o acompanhamento da aprendizagem, aplique as propostas 
de avaliação e de autoavaliação sugeridas a seguir. 
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Neste momento pressupõe que o educando faça resumo de tudo o que 
aprendeu, segundo as dimensões do conteúdo estudado, a elaboração 
mental de novos conceitos. Esta síntese se expressa através de uma 
avaliação oral ou escrita, formal ou informal, na qual o educando traduz 
tudo o que aprendeu até aquele momento, levando em consideração as 
dimensões sob as quais o conteúdo foi tratado. O acompanhamento de 
aprendizagem deve ocorrer de forma contínua ao longo de toda a 
sequência didática, o professor sendo mediador, possibilita o acesso do 
aluno à ciência (Conhecimento Produção histórico-social. 

• Observar, o comportamento e atitude dos estudantes durante as aulas, 
se demonstram ter assimilados os vários aspectos que identifiquem a 
importância de valorizar a agricultura familiar na produção de alimentos 
para a população brasileira 

• Se os estudantes conseguem perceber de forma crítica as lutas dos 
camponeses para que suas mercadorias sejam valorizadas. 

• Que a agricultura familiar tem grande importância na economia local, e 
que o agronegócio não é o único modelo de produção de alimentos no 
Brasil. 

• Os estudantes reconhecem a necessidade de implantar políticas 
públicas que garantam melhores condições de vida no campo 
priorizando o fortalecimento da agricultura familiar. 

• Reconhecer que a agricultura familiar vem buscando cada vez mais 
conhecimento sobre agroecológicas para produzir alimentos saudáveis 
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5º Momento: Prática Social – Ponto de Chegada 

Proposta de autoavaliação 

O professor oferece aos estudantes ferramentas necessárias para o educando mudar a 
realidade social ao seu entorno, e a partir de então, ele passa obter novos comportamentos, 
observa-se novas percepções, novas posturas, novas atitudes, e saberá levar esses 
conhecimentos científicos para fora de sala de aula, sendo um instrumento de transformação 
social, exercendo a sua cidadania. 

 
Responda a cada pergunta com um X 
na coluna que corresponde à sua autoavaliação. 

 

Sim 
 

Parcialmente 
 

Não 
 

Participei das aulas compreendendo o significado do 
que é agricultura familiar e suas características? 

   

Compreendi a importância que a agricultura familiar 
tem para o abastecimento de alimentos mais 
saudáveis para a população brasileira? 

   

Sei reconhecer que a agricultura familiar fortalece a 
economia nos pequenos municípios? 

   

Identifiquei por meio dos gráficos que a agricultura 
familiar no Brasil é responsável por grande parte dos 
alimentos que chegam às nossas mesas? 

   

Participei das atividades em grupo expondo minhas 
opiniões, debatendo educadamente com os 
colegas, e assumindo tarefas durante a execução do 
trabalho? 

   

Consigo reconhecer que a agricultura familiar 
carece de investimentos (políticas agrícolas) para 
fortalecer o seu território na produção de alimentos 
e manter a população rural no campo? 

   

A propaganda das mídias expressa o agronegócio 
ser o único modelo de produção de alimentos, 
reconheço que isso não é verdade? 

   

Sei definir o que é agroecologia, sendo este um 
modelo de produção que permitam o agricultor 
produzir sem depender de insumos químicos, 
agrotóxicos e defensivos agrícolas? 
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Materiais 
utilizados 

Utilizar o Caderno de Atividade e internet 

 
 
 

  Agricultura Familiar em Rondônia  

 
A Agricultura Familiar camponesa é a base principal da economia do 

estado de Rondônia. Segundo Felício (2006), a Agricultura Familiar está 

presente desde a origem dos primeiros agrupamentos humanos, sendo a família, 

além de proprietária dos meios de produção, é a que assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo rural. 

Agricultura Familiar tem sua principal fonte de renda baseada na força de 

trabalho empregada pelos os membros da família, em pequenas propriedades 

rurais. O agricultor familiar possui um vínculo com a terra, pois ali é o seu local 

de trabalho e de moradia. 

Agricultura Familiar é caracterizada pela propriedade com tamanho 

máximo de quatro módulos fiscais, cujo tamanho do módulo varia de um estado 

para outro. No caso de Rondônia, o módulo fiscal é de 60 hectares e, portanto, 

todas as propriedades com tamanho de até 240 hectares são consideradas 

propriedades da Agricultura Familiar ou também classificadas de pequenas 

propriedades. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://ruralpecuaria.com.br/tecnologia-e-manejo/agricultura-familiar/
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Figura 1 – Produção Familiar 
 

Fonte: https://blog.mfrural.com. (acesso: 20/05/2020). 

 
A principal característica nestas propriedades é a produção diversificada 

com o objetivo de atender o mercado regional e nacional, ou seja, atender às 

necessidades alimentares dos consumidores rondonienses e de outras regiões 

do Brasil. Aproximadamente 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros 

são produzidos pelo setor da Agricultura Familiar. 

Hoje segundo dados da Emater Rondônia têm aproximadamente 120 mil 

estabelecimentos rurais no estado, sendo 85% são de base familiar. Para os 

técnicos da Emater/RO, 60% dos alimentos que chegam à mesa dos 

rondonienses provêm da Agricultura Familiar, o que representa 40% da 

economia do Estado. Outras atividades não agrícolas, como a pesca, o 

extrativismo e o artesanato, também integram as possibilidades de obtenção de 

renda num sistema familiar. 

A Produção Animal compreende: pecuária de leite, pecuária de corte (na 

Agricultura Familiar), pequenos animais (ovinos, suínos, aves e abelhas) e 

piscicultura. São projetos que estão direcionados às principais explorações 

pecuárias do Estado. 

A Produção Vegetal é composta basicamente por: culturas perenes (café, 

urucum, mandioca e cacau), culturas anuais (arroz, milho, feijão), olericultura 

(hortaliças folhosas, tuberosas e de frutos) e fruticultura (banana, abacaxi e 

maracujá). Está direcionada aos principais Sistemas de Produção do Estado 

(GEPIN/DITEP/EMATER/R 

Atualmente os pequenos agricultores buscam uma maior valorização da 
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agricultura familiar, lutam por políticas diferenciadas, que garantam condições 

de melhores produções para que possam permanecer no campo. Mas, apesar 

de terem ocorrido mudanças sociais, políticas e econômicas, ainda assim a 

situação apresenta muitas dificuldades. 

 
 

 
 

 

Figura 2 – Feira livre em Porto Velho-RO 

Fonte: @pvhguia · Site de notícias e mídia (acesso 15/09/2020) 

 

 
Nos municípios de Rondônia a Agricultura Familiar é comercializada nas 

feiras da cidade e supermercados e os excedentes abastecem o mercado 

regional e nacional. Os produtores rurais também estão cadastrados em vários 

programas que visam à comercialização dos produtos da Agricultura Familiar 

como Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sobre a aquisição de 

alimentos da Agricultura Familiar para a alimentação escolar. Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). 

O encontro do alimento escolar com a agricultura familiar tem promovido 

uma importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos 

saudáveis e produzidos no próprio município ou região passem a ser consumidos 

diariamente pelos estudantes da rede pública de educação em todo o Brasil. 

A Importância da Agricultura Familiar para o Desenvolvimento 
Econômico dos Municípios de Rondônia 
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A Lei 11.947/2009 diz que: - ao emprego da alimentação saudável e 

adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem 

a cultura, tradições e os hábitos alimentares saudáveis. 

 
Figura 3 – Alimentação Escolar- PRONAF 

 

Fonte: https://alimentacaoemfoco.org.br (acesso 20/05/2020). 

 

No mínimo 30% dos recursos enviado às escolas devem ser usados para 

comprar alimentos do agricultor familiar, do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações, priorizando os Assentamentos de Reforma Agrária as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas 

Outra característica vantajosa da Agricultura Familiar é que esse 

segmento da economia agrícola não emprega uma grande quantidade de 

maquinários, algo mais comum nas grandes propriedades, o que acaba evitando 

a substituição do trabalhador do campo pelos equipamentos, ou seja, gera mais 

empregos. 

https://alimentacaoemfoco.org.br/
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Figura 4 – Produção de alimentos 
 

Fonte:http://ruralpecuaria.com. (acesso:15/09/2020). 

 

Segundo dados do IBGE, a Agricultura Familiar é responsável por mais 

de 80% dos empregos gerados no campo, o que evidencia sua importância ao 

gerar renda local, fixar o homem no campo e diminuir, consideravelmente, as 

demandas nas cidades por saúde, educação, saneamento básico, entre outras. 

evitando a formação de bairros periféricos nas cidades. 

 

  Agricultura Familiar Agroecológica  

 
A agroecologia é um sistema de produção agrícola alternativa que nasceu 

em 1970, que busca a sustentabilidade da Agricultura Familiar resgatando 

práticas que permitam ao agricultor pobre produzir sem depender de insumos 

industriais, adubos químicos e substitui agrotóxicos por defensivos agrícolas 

orgânicos (CAPORAL et al., 2009). 

A Agroecologia pode ser definida como uma ciência que busca novas 

estratégias para o desenvolvimento rural mais sustentável. Já foi comprovado 

que a Agricultura Familiar é o modelo agrícola que utiliza menos tecnologias 

modernas e insumos externos, causando assim menores impactos ao solo e ao 

meio ambiente em geral. 

http://ruralpecuaria.com/
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Figura 5 – Charge 
 

 

Fonte: www.ecodebate.com.br- Charge por Latuff, (acesso 12/09/2020). 
 
 
 

  Agroecologia em Rondônia  

 
No Assentamento Padre Ezequiel em Mirante da Serra/RO, os 

camponeses são produtoras e produtores agroecológicos, esses moradores 

estão na localidade há cerca de dezesseis anos e vem desenvolvendo uma 

agricultura baseada na produção de grãos e leite para o próprio sustento familiar. 

A pesquisa realizada no ano de 2017 por Valdir Alves de Souza da Universidade 

Federal de Santa Catarina, verificou que a produção de forma 

agroecológica contribui para a permanência dos jovens no espaço rural. 

Segundo o pesquisador em Rondônia a agroecologia surgiu por meio dos 

debates dos movimentos sociais do campo, tendo como desafio manter os 

jovens nas unidades produtivas. 

O maior desafio para permanência dos jovens no campo gira em torno da 

geração de renda para a juventude. Daí a necesside da conclusão de que a 

agroecologia possui indicações para a permanência dos jovens no campo, na 

medida em que agrega renda e promovem relações familiares mais fortalecidas, 

isso constitui alternativa para permanência do jovem no campo. 

http://www.ecodebate.com.br-/
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A Rede de Agroecologia 

Terra Sem Males de Rondônia é 

uma organização da Entidade Civil 

e grupos organizados de 

agricultores camponeses e 

profissionais que acreditam na 

agroecologia como forma mais eficiente de organizar a produção, buscando o 

fortalecimento da produção de alimentos livres de agrotóxicos, soberania 

alimentar das famílias e construção de uma economia solidária. 

O objetivo da rede é promover um espaço de articulação entre entidades, 

movimentos e organismos populares e sociais, tendo como eixo a proposição, a 

prática e a expansão da agroecologia no estado de Rondônia, em vista da 

consolidação de uma política pública agroecológica no bioma amazônico. Para 

conhecer mais sobre essa organização acessa o site 

http://cptrondonia.blogspot.com. 

 
 

 

a) O que é agricultura familiar? 
 
 

 

 

b) De que forma o agricultor familiar consegue produzir sem o uso de 

agrotóxico?  O  q u e  é  agricultura Agroecológica? 

 

http://cptrondonia.blogspot.com/
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c) A agroecologia contribui para preservar o meio ambiente? De que forma? 
 
 

 

 

 
 

1) Gráfico 1 – Agricultura Familiar e Produção de Alimentos 

Fonte: https://mpabrasiles.wordpress.com, (acesso 20/05/2020). 

 
a) Você concorda que a maioria dos alimentos que chegam à nossa mesa 

vem da agricultura familiar? Justifique 

 

 

 

b) Discuta com seus colegas e escreva, qual é a importância da Agricultura                                        

Familiar para o desenvolvimento econômico do seu município. 

 

 

 

c) Faça uma pesquisa, e escreva quais são as dificuldades que os pequenos 

agricultores da Agricultura Familiar enfrentam para manter-se no campo? 
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2) Segue abaixo a letra da música “O Cio da Terra”, composta por Milton 

Nascimento e Chico Buarque de Hollanda, extraída do encarte do CD GERAES 

(1976), de Milton Nascimento (acervo pessoal). 

 

 Debulhar o trigo  

principal da música?  

Recolher cada bago do trigo 

Forjar do trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 

Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do 

Se lambuzar de mel 

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra propicia estação 

E fecundar o chão. Qual é a mensagem 
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PLANO DE AULA III 
Component
e Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano Ensino 
Fundamental anos finais 

Tema da Aula: 
• DINÂMICA DA POPULAÇÃO DE RONDÔNIA- 

MIGRAÇÃO E O ÊXODO RURAL 

Os 
Fundamentos 
Pedagógicos 

Na espacialidade e temporalidade. 

Unidade Temática: A dinâmica populacional 

 
Objeto de 

Conhecimento
: 

• Migração e o Êxodo Rural em Rondônia 

• Destinos da ruralidade no processo de globalização da 

agricultura rondoniense. 

 
 
 

Objetivo(s) 
de 
aprendizagem
: 

1. Entender como aconteceu o processo de migração da 
zona rural para a zona urbana na formação territorial do 
estado de Rondônia e o esvaziamento do campo dentro 
dos processos de territorialidades. 

2. Compreender a migração e o êxodo rural no território do 
estado de Rondônia. 

3. Identificar as marcas das evidências do êxodo rural no 
estado de Rondônia. 

4. Entender o destino da ruralidade no processo de 
globalização da agricultura rondoniense. 

Princípios
 d
o 
raciocínio
 geográfic
o utilizados: 

Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem 

Sobre este plano: Está previsto para ser realizado em duas aulas de 48 (quarenta e 

oito) minutos. Serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho elaborado, para 

servir como subsídio para os professores abordarem temas locais partindo do seu lugar 

vivido, percebido e concebido, que envolva as categorias de análises geográficas e os 

princípios do raciocínio geográfico. Os objetos de conhecimentos permitem que os 

alunos alcancem os objetivos de aprendizagem contidos no plano. Para tal realização na 

criação de situações de aprendizagem, os estudantes devem resolver a atividade da 

Ação Propositiva que consiste em analisar as características da migração e o êxodo rural 

em Rondônia. Essa temática pode ganhar outro sentido, ou seja, mais real, ao ser 

contextualizado considerando as experiências cotidianas dos estudantes, nas quais os 

mesmos se tornam sujeitos ativos no seu processo de aprendizagem. Nos debates em 

sala de aula o êxodo rural é visto como uma “opção" natural dos camponeses, de saírem 

do campo e irem morar na cidade. Se o professor não intervir, o aluno não compreenderá 

a existência de uma frente provocando esse fenômeno. 

Metodologia a 
ser utilizadas: 

Histórico-crítico (dialético) prática social; problematização; 
instrumentalização; catarse e prática social (ponto de 
chegada) 

 1º Momento: Prática Social Ponto de Partida- Conhecimentos Prévios  

Atividade 
Prática Social: O ponto de partida refere ao conhecimento prévio do 

professor e estudante, ambos se encontrarem em níveis diferentes de 
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 compreensão dos conteúdos. Para identificar o conhecimento dos 

estudantes, o professor estabelece um diálogo com questionamento a 

seguir: 

 
• No município em que você mora houve a diminuição da população 

rural? 

• Você conhece alguém que saiu do campo e veio morar na cidade? Em 

sua percepção porque isso aconteceu? 

• Em sua opinião qual a importância de o agricultor viver e 

produzir alimentos no campo? 

• Por que as pessoas migram de um lugar para o outro? 

• O que é Reforma Agrária? 

• A simples distribuição (Reforma Agrária) de terra resolveria o problema 

dos pequenos produtores rurais? 

• O que é justiça social? 

• Você conhece pessoas que saíram do campo e foram morar na 

cidade, como elas vivem? 

• Em sua percepção, por que vem crescendo o número de agricultores 

rurais que abandonam o campo? 

• Por que viver no campo é difícil para muitos produtores rurais? 

 2º Momento: Problematização 

 A problematização: tem como finalidade selecionar as principais questões 

levantadas na prática social. São os problemas de aprendizagem que 

precisam ser resolvidos, a intenção é que, a partir da instrumentalização 

os estudantes adquiram elementos para responder às lacunas de 

aprendizagem existentes na prática social (Ponto de partida) 

 

-Parte significativa de estudantes rondoniense que habitavam o espaço 

rural, atualmente estão na cidade, de alguma forma foram atingidos pelo 

êxodo rural (deslocamento campo-cidade). O recente êxodo rural que vem 

ocorrendo no espaço agrário de Rondônia, se relaciona com a forma de 

apropriação do território. 

-Nos últimos anos a agricultura capitalizada vem ampliando suas áreas 

de produção e, consequentemente impõe um modelo de produção que 

demanda grande extensão de terra, que avança sobre a produção 

camponesa desestabilizando o pequeno agricultor, forçando a migração 

para a cidade, promovendo um processo de desterritorialidade dos 

trabalhadores rurais. 

-A imagem a seguir, possibilita refletir a respeito das diferentes 

"enxadas/inchadas": no primeiro caso, as enxadas, instrumentos de 

trabalho do trabalhador rural estão paradas, no segundo, as pessoas 

estão sufocadas pelo sistema e, inchadas, as cidades ficam paradas 
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 Principais Problema do Êxodo rural 

 

Fonte: BERALDI, Márcio apud LUCCI, E.A.; BRANCO, A. L., (2003, 

p.201). 

 

• Qual problema rural a charge denuncia? 

• As "enxadas" paradas representam as populações rurais sem terras, 

uma vez que as terras estão todas concentradas nas mãos dos 

latifúndios? 

• Os problemas urbanos retratados na charge, como concentração de 

pessoas em bairros periféricos, somando-se ao tráfego intenso de 

veículos, percebe-se que as pessoas que vivem ali, passam por intenso 

sufoco. Mesmo não aparecendo na charge, os grandes centros urbanos 

apresentam um número cada vez maior de pessoas desempregadas, 

violência e pobreza. Todos esses fatores podem estar relacionados com 

o êxodo rural? 

• O êxodo rural pode ser impulsionado pelas péssimas condições de vida 

dos trabalhadores rurais que abandonam o campo achando que na 

cidade as condições são melhores. A falta de políticas agrícolas para 

fortalecer o território do pequeno agricultor, pode contribuir para 

aumentar o êxodo rural? 

• A Reforma Agrária só será economicamente eficiente e socialmente 

justa se vier acompanhada de políticas agrícolas? 

• A implementação de políticas agrícolas voltadas aos pequenos 

agricultores é uma das principais reivindicações dos trabalhadores rurais 

organizados? 

 3º Momento: Instrumentalização 

 
 
 

Atividade 1 

A Instrumentalização: Refere-se às atividades que serão desenvolvidas 
nas aulas ministradas, o caminho percorrido por meio dos conteúdos 
sistematizado. 

 

O professor solicitará aos estudantes que pesquisem o conceito de: 
êxodo rural, latifundiário, emigração, imigração e urbanização. 
O professor atentará para explicação científica destes conceitos e 
sistematizar no quadro branco, confrontando os saberes cotidianos. 

Atividade 2 
Assistir um Vídeo Brasiliana Documentário 24’06’’ 
https://www.youtube.com /watch? v=IBTSMTUogHw 

https://www.youtube.com/
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Com base no documentário, os estudantes apresentaram um resumo do 
que compreenderam. Em seguida, solicita que leiam o que escreveram . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 3 

O professor orientará os estudantes para elaborarem um documentário 

sobre os trabalhadores rurais do seu município. Com um roteiro elaborado 

pelos estudantes da turma 

 
Como fazer um documentário com seus alunos? 

 
Veja 10 Motivos Para Docentes Criarem Um Canal No Youtube! 

Modelos de Autorização para Uso de Imagem do Aluno 

Colega, confira 22 CANAIS DE TV ONLINE para auxiliar suas aulas! 

 
1) Escolha um bom tema 

 
Reúna a turma para que pensem juntos o tema do documentário. 

 
2) Busque dados, informações, fontes. 

 
• A pesquisa deve ser pautada em uma hipótese: o êxodo rural é 

causado pelas péssimas condições de vida desses trabalhadores que 

pensam abandonar o campo e irem para a cidade achando que as 

condições de vida são melhores? 

• Essa etapa será muito interessante para os alunos perceberem que há 

diferentes perspectivas a respeito do mesmo assunto. Também é um 

momento importante para o aluno se posicionar a respeito do assunto 

a ser trabalhado. 

• É importante saber o máximo possível sobre o assunto, se houver 

alguma produção cinematográfica sobre o assunto, exiba para os 

alunos ou indique para que assistam. Arquivos, filmes, entrevistas, 

livros, tudo isso pode ser material de pesquisa. 

 
3) Faça perguntas sobre o tema 

http://professorwifi.blogspot.com.br/2016/07/veja-10-motivos-para-docentes-criarem.html
http://professorwifi.blogspot.com.br/2016/02/modelos-de-autorizacao-para-uso-de.html
http://professorwifi.blogspot.com.br/2016/04/colega-docente-confira-21-canais-de-tv.html
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 As questões norteadoras a serem respondidas no documentário, estão na 

problematização. Discuta, debata com o grupo cada contradição, opiniões 

controversas, esse exercício é muito importante pois gera ideias de como, 

quando e com quem falar, em quais lugares ir e o que de fato será inserido 

no filme. 

 
4) Defina funções 

Após ampla discussão os alunos já estarão preparados para assumir 

funções bem definidas, diga a eles que é necessário aproveitar talentos e 

aptidões. Para concretizar o projeto é necessário dividi-los da seguinte 

forma: Filmadores, vão operar as câmeras ou celulares; roteiristas- 

escrever uma guia para toda a equipe; 

 
5) Cronograma 

Defina prazos para contatar todas as pessoas que serão 

entrevistadas. Agende com a equipe de filmagem datas e horários 

Delimite tempo para a apresentação do material já filmado. 

Trabalhe com prazos para os editores também. 

 
6) Revisão 

Quanto o filme já estiver pronto assista com a turma, questione sobre o 

processo, se a hipótese inicial se confirmou, quais as dificuldades e novas 

descobertas, o que precisa ser mudado para que a versão final possa ser 

apresentada. 

 
7) Lançamento 

. Convide professores, familiares, equipe escolar para assistir ao filme e 

prestigiar o lançamento do documentário. 

 

 
Criar um post e faça a divulgação 

 

 
 
 
 
 

 

 4º Momento: Catarse 
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É o momento de expressão elaborada da nova forma de entendimento da 
prática social a que o aluno acendeu, se ele consegue por meio da 
instrumentalização adquirir novas posturas, atitudes, unindo conceitos 
cotidianos e o científico. Neste momento, espera que o educando faça um 
resumo de tudo o que aprendeu, e consiga socializar suas ideias com os 
demais estudantes. 
O acompanhamento possibilita o professor analisar se está havendo a 
aprendizagem, uma vez que ela deve ocorrer de forma contínua ao longo 
de toda a sequência didática. No âmbito conceitual, observe se os 
estudantes ampliaram seus conhecimentos 

• No campo conceitual, se os estudantes identificaram os conceitos 
cotidianos devem ser analisados tendo como referência os científicos 
no que se refere a temática, com ênfase nos objetivos propostos no 
plano de aula. 

•  No campo procedimental, verifique se os alunos conseguiram elaborar  

a  produção de vídeo, desenvolver a oralidade, organizar roteiros, se 
são capazes de fazer leitura crítica das charges. 

• No Campo da prática social, observar se os procedimentos didáticos 
foram capazes de cumprir com o papel de desnaturalizar o êxodo rural, 
reconhecendo a existência de uma frente que vem provocando este 
fenômeno. Se os estudantes perceberam a necessidade da Reforma 
Agrária para resolver os problemas sociais existentes em nosso país. 
Verificar se a aula contribuiu para aguçar o olhar crítico dos estudantes, 
na forma como o espaço é organizado e transformado pelo homem em 
uma relação de poder 

 

Para realizar o acompanhamento da aprendizagem, aplique as propostas 

de avaliação e de autoavaliação sugeridas a seguir. 
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5º Momento: Prática Social – Ponto de Chegada 

Proposta de autoavaliação 

O professor oferece ferramentas necessárias para o educando mudar a realidade social 
ao seu entorno, e a partir de então, ele passa obter novos comportamentos, observa-se 
novas percepções, novas postura, novas atitudes, e saberá levar esses conhecimentos 
científicos para fora de sala de aula, sendo um instrumento de transformação social, 
exercendo a sua cidadania. 

 Responda a cada pergunta com um X Si Parcialmen Nã 

na coluna que corresponde à sua autoavaliação. m te o 

Consigo compreender que a expansão do latifundiário, é    

um modelo de produção que demanda grande extensão de 
terra, que avança sobre a produção camponesa 
desestabilizando o pequeno agricultor, forçando a 

migração para a cidade? 

Sei que a reforma agrária associada às políticas agrícolas    

poderiam oportunizar os camponeses ao acesso à terra, 
empregar toda a família na produção de alimento, 

diminuindo o desemprego na cidade? 

Reconheço que o êxodo rural não é uma “opção" natural    

do camponês, de sair do campo e ir morar na cidade, mas 
a existência de outro modelo agrícola provocando este 

fenômeno? 

Sei que os problemas de desemprego, de favelização e    

violência, poderiam ser amenizados na cidade, se os 

camponeses viverem dignamente no campo? 

Sei que os pequenos produtores não conseguiram obter    

produtividade suficiente para competir com a agricultura 
moderna, muito   foram-se   endividando   o   que   levou 

abandonar o campo? 

Compreendo que para conquistar de uma vida digna no    

campo é preciso fortalecer o território do camponês com 

políticas agrícolas para a produção familiar.? 

 
 

Referências 
Bibliográfic 
as: 

AMPELO, L. Em Rondônia, encontro da Via Campesina debate impacto do 
êxodo rural entre juventude Brasil de fato 2017. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br /2017/06/02/em-rondonia-encontro-da-via- 
campesina-debate-impacto-do-exodo-rural-entre-juventude, acesso 20/09/2020. 
OLIVEIRA, V. A.; OLIVEIRA, J. J. Amazônia e o processo de colonização da 
fronteira agrícola: o caso de Rondônia. Cadernos CERU, série 2, vol. 29, n. 
2, 2018. 

Material 
Utilizado 

Utilizar o Caderno de Atividade e internet 

http://www.brasildefato.com.br/
http://www.brasildefato.com.br/
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  Dinâmica Populacional e Rondônia  
 

A população de Rondônia foi formada por imigrantes, que vieram 

trabalhar, na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, tornando o lugar 

uma espécie de centro cosmopolita. Posteriormente, as correntes de migrantes 

juntaram-se aos povos locais, aos índios e aos negros. 

O ciclo da economia local atraiu grandes levas de migrantes. Assim, 

durante os ciclos da borracha migraram muitos nordestinos para trabalhar nos 

seringais interioranos. Essas pessoas, rapidamente, se adaptaram a rusticidade 

do ambiente, estabelecendo união com os indígenas locais, gerando os caboclos 

que habitavam e continuam habitando as margens de muitos rios. 

O ciclo da mineração, efetivamente desenvolvido a partir de 1958, 

também trouxe pessoas de diferentes regiões do país para o Estado, os quais 

pretendiam buscar melhores condições de vida. 

 
Figura 1 – Migração na década de 70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:http://www.usp.br/- Agencia USP de Notícias- Paloma Rodrigues, (acesso:18/12/2020). 

 

 
O ciclo da agricultura iniciou-se a partir do projeto de colonização para 

desenvolver e integrar a região norte e Centro Oeste do Brasil, conhecida como  

“marcha para o Oeste”. No governo de Juscelino Kubitschek o projeto de 

integração nacional ganhou maior destaque, devido a abertura de rodovias 

federais, objetivando maior integração entre as regiões do Brasil. Entretanto, foi 

durante o governo militar, constituído a partir do golpe do ano 1964, que a 

estratégia de ocupação da Amazônia ganhou maior importância. Assim, a intensa 

e recente migração ao estado de Rondônia ganhou maior relevância. Em 

http://www.usp.br/-
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1970 e 1980, neste período Rondônia atraiu milhares de agricultores da região 

Sul e Sudeste do Brasil, ocorrendo uma explosão demográfica. 

De acordo com IBGE 2000/2014, O estado de Rondônia está dividido em 

52 municípios, e o censo de 2014, indica uma população de 1.753.407 

habitantes, sendo que 73,2% residem em área urbana e 26,8%, na rural. No 

censo de 2000 aponta uma população urbana de 64,1% e população rural de 

35,9%, tendo um acréscimo 9,1% na população urbana. 

 
Gráfico 1 – Distribuição da População Do estado de Rondônia 

Fonte: IBGE, (2019) - Sistematização Suave (2019) 

 

 
A população total do estado de Rondônia de acordo com a reta de 

tendência apresentada no gráfico 1, vem aumentando e teve o seu valor 

significativo entre as décadas de 80 e 90 com um acréscimo de 641.623 

habitantes e nos demais anos houve crescimento menos explosivo do que 

ocorreu na década de 90. Sendo que o grau de urbanização se iniciou com 

46,5% na década de 80, como o seu pico maior em 2010 atingindo 73,2%. 

A desruralização da população do campo, teve início na década de 90 

com 41,7% da população total e acentuado nas décadas seguintes tendo o seu 

menor percentual em 2019 com apenas 23,2%. Nesta lógica, a diminuição da 

população rural ocorre em um período que registra a maior ocorrência de 

atividades do agronegócio em Rondônia. 



207 
 

 
 
 
 

 

 
 

A modernização do campo propiciou o crescimento rápido da produção 

agrícola no Brasil, por outro lado, alterou sua estrutura agrária. Isso porque, de 

maneira geral, os pequenos produtores não conseguiram obter produtividade 

suficiente para competir com a grande máquina produtiva. Muito deles ao 

tentarem acompanhar o ritmo da máquina, foram-se endividando por meio de 

empréstimos bancários, ou seja, por meio do crédito rural, para adquirirem desde 

máquinas, sementes, adubos, agrotóxicos e fertilizantes, na tentativa de obter a 

tão falada mecanização das atividades e aumento da lucratividade com terra. 

O agronegócio impôs a meta de grande produção no menor tempo 

possível, porém, muitos produtores rurais não conseguiram alcançar as margens 

esperadas de produção e acabaram com enormes dívidas. Como forma de quitar 

os pagamentos em atraso, muitos dos produtores agrícolas acabaram por vender 

sua terra, provocando o êxodo rural e o inchaço dos centros urbanos 

Em Rondônia o agronegócio vem se expandindo do sul do estado 

(Vilhena), da divisa do Mato Grosso rumo ao norte, o que vem causando um 

êxodo rural muito forte, levando o povo do campo para a cidade. O êxodo rural 

em Rondônia, é três vezes maior do que a média do Brasil (CAMPELO,2017) 

Para professor Costa Silva (2016, p.335), o espaço rondoniense foi 

formado por camponeses agricultores, como já citado antes, estes agricultores 

vieram de todas as partes do Brasil, e vivem hoje pressão para deixar o campo. 

RONDÔNIA 
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Figura 2 – Charge -Êxodo Rural 

 

Fonte: Charge -https://brainly.com.br/tarefa, (acesso 10/03/2020). 

 

 
A expansão da pecuária vem crescendo significativamente em Rondônia 

e requer grande extensão de terra, os fazendeiros, expandem tanto a sua 

produção que se aproxima das pequenas propriedades rurais. Os camponeses 

sem terem alternativas, acabam vendendo suas propriedades e migram para a 

cidade em busca de melhores condições de vida, resultando na redução da 

população no campo. 

Muitos municípios têm sua base econômica na agricultura 

camponesa/familiar, o enfraquecimento das atividades do campo provoca 

desemprego, porém o setor de comércio e serviço local, oferta poucos postos de 

trabalhos ao passo que o setor industrial é pouco expressivo e não corresponde 

com a demanda de desempregados do município. 

Esses fatores contribuem para migração intermunicipal, constituindo 

impactos sociais como a formação de bairros periféricos e precariedade nas 

condições de moradia, ambientes insalubres e falta de saneamento básico, bem 

como um aumento do desemprego e violência. 
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1) Observe a charge e a frase logo a seguir e comente 

 
 

Figura 1 – Charge 

Fonte: Arionauro da Silva Santos. http://www.arionaurocartuns.com.br/, (acesso 20/05/2020). 

 

“Quando o espaço do camponês diminui, o espaço do agronegócio avança”. 

(Professor – UNIR- Ricardo Gilson). 

 
a) Você concorda com essa afirmação? Justifique. 

 
 

 

 

b) Olhe para a charge e responda: Em sua percepção qual o sentimento da 

família ao reconhecer que não tem mais o direito à terra? 

http://www.arionaurocartuns.com.br/
http://www.arionaurocartuns.com.br/
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  _ 

 
 

2) Leia o Texto a seguir: 

“Os indivíduos que abandonam o campo com destino à cidade não possuem 

qualificação profissional exigida pelo mercado. Alguns possuem baixa 

escolaridade, não conseguindo se inserir no mercado de trabalho; 

consequentemente ocorre um aumento do desemprego e do subemprego, alguns 

desses imigrantes, sem opção, passam a realizar atividades como vendedores 

ambulantes, catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros. 

 
Figura 2 – Charge 

Fonte: Arionauro da Silva Santos. http://www.arionaurocartuns.com.br/, (acesso 20/05/2020) 

 

a) Você conhece pessoas que tiveram que deixar o campo para vim morar na 

cidade?    

b) Observe a charge 2 e escreva as condições de vida das pessoas que estão 

representadas na imagem, onde eles moram? 

 

 

 

http://www.arionaurocartuns.com.br/
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c) O que pode ser feito para o camponês permanecer no campo? Em sua 

percepção o que ocorre com a maioria dos camponeses que deixam a vida no 

campo e vão morar na cidade? 

 

 

 

3) O êxodo rural pode gerar vários problemas sociais, para os imigrantes e 

para   as cidades. Aponte os principais aspectos negativos desse processo 

para: 

a) os imigrantes:    
 
 

  _ 

b) as cidades:    
 
 

         3) Dentre as diversas consequências do Êxodo rural para o Brasil, podemos                  citar: 

 
a) a desaceleração do processo de urbanização. 

b) o aumento dos índices de desemprego no Brasil. 

c) o aumento da quantidade de trabalhadores rurais. 

d) a diminuição dos problemas agrários no campo. 

e) o aumento de propriedades rurais disponíveis para a venda. 
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PLANO DE AULA IV 

Componente 
Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano Ensino 
Fundamental anos 
finais 

 
Tema da Aula: 

AS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DOS POVOS 
INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE 
RONDÔNIA 

Os Fundamentos 
Pedagógicos 

Temporalidade e espacialidade 

Unidade Temática: O sujeito e suas representações simbólicas 

 
Objeto de 

Conhecimento: 

• Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. 

• Representações simbólicas de identidade 

Sociocultural. 

 
 
 

 
Objetivo(s) de 
aprendizagem: 

1- Reconhecer os povos indígenas e comunidades tradicionais 
e suas contribuições para a formação cultura no Brasil, 
sobretudo no estado de Rondônia 

2- Compreender a contribuição dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais para as representações simbólicas 
da identidade sociocultural do território rondoniense. 

3- Identificar as marcas da identidade sociocultural presente na 
contemporaneidade da sociedade rondoniense. 

4- Entender os costumes e as tradições dessas comunidades e 
como elas são transmitidas entre as gerações e como elas 
mantêm-se vivas. 

Princípios do 
raciocínio geográfico 
utilizados: 

Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem 

Sobre este plano: Está previsto para ser realizado em duas aulas de 48 (Quarenta e oito) 

minutos. Serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho elaborado, para servir 

como subsídio para os professores abordarem temas locais partindo do seu lugar vivido, 

percebido e concebido, que envolva as categorias de análises geográficas e os princípios 

do raciocínio geográficos. Os objetos de conhecimentos permitem que os alunos alcancem 

os objetivos de aprendizagem contidos no plano. Para tal realização na criação de situações 

de aprendizagem (Problemas), os estudantes devem resolver as atividades prepositivas 

(instrumentalização) e analisar as características dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais que vivem no estado de Rondônia. Ressaltando o processo de conquista da 

formação do Brasil pelos colonizadores portugueses, ocorreram o extermínio de grande 

parte da população indígena e sua aculturação e a expropriação dos seus territórios. Esses 

processos não se limitaram aos séculos XVI ao XIX, continuando nos séculos XX e XXI. 

Metodologia a ser 
utilizadas: 

Histórico-crítico (dialético) prática social; problematização; 
instrumentalização; catarse e prática social (ponto de chegada) 

 1º Momento: Prática Social Ponto de Partida- Conhecimentos Prévios  

Atividade 1 
Prática Social: Neste primeiro momento, o professor anuncia aos 

estudantes o conteúdo que vai trabalhar, e a partir de então, ocorre o 
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 diálogo, em que o professor busca questionar os elementos que se 

aproximam da realidade do estudante e também aqueles que se 

distanciam, em uma interação para incentivar a curiosidade. 

Organize os alunos em semicírculo, de modo que a lousa fique livre 

para anotações. A partir de então, questiona aos estudantes: 

• Quem são os povos indígenas em Rondônia, como eles vivem? 

• Por que boa parte da sociedade é preconceituosa e discriminatória 

com a população indígena? 

• Por que a população indígena é importante para identidade cultural 

da formação do povo brasileiro. 

• O que significa comunidades tradicionais, que são elas? 

• Quem são os quilombolas em Rondônia? Onde eles vivem? 

• Quem são os ribeirinhos, como fazem para sobreviver? 

• Quais dificuldades os povos indígenas e comunidades tradicionais 

enfrentam para proteger o seu território e dar continuidade a sua 

cultura? 

• Quais são as heranças culturais como: dança, comida, língua e o 

artesanato deixado pelos povos indígenas e comunidade quilombola, 

que é usufruída por toda a população brasileira? 

• Os rios têm o mesmo significado e importância para os ribeirinhos e 

povos indígenas em relação a outras populações? 

• Como são chamadas as casas onde moram os ribeirinhos? 

• Quem deve proteger os indígenas e as comunidades tradicionais 

para que seus direitos sejam respeitados? 

• O que é aculturação? 

 2º Momento: Problematização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 2 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais 

questões levantadas na prática social. A problematização é o 

questionamento do conteúdo relacionado à prática social, em função 

dos problemas que precisam ser resolvidos. Levantar as principais 

questões que a comunidade indígenas, quilombolas e ribeirinhos vem 

enfrentando nos dias atuais, os conflitos de interesses pelo uso e 

ocupação do território, é um dos mais graves problemas que afetam a 

realidade indígena da Amazônia. 

A seguir, vamos refletir sobre os conhecimentos dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais: 

•  Um dos maiores problemas enfrentados pelos povos indígenas e 

comunidades tradicionais, estão na falta de demarcação e 

regularização de suas terras. Essa situação vem impulsionando a 

invasão dos garimpeiros, madeireiros. As invasões tem a ver com a 

expansão do latifúndio improdutivo, gerando inúmeros conflitos. 

Como o Estado brasileiro pode contribuir para garantir que os direitos 

dos povos indígenas e comunidades tradicionais sejam respeitados? 

O que significa latifúndio improdutivo? 

• Vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas são 

preconceituosas e questionam o modo de viver dos povos indígenas. 
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 Qual é a importância de preservar a cultura desses povos 

reconhecendo sua contribuição para as representações simbólicas 

da identidade sociocultural do território brasileiro e sobretudo 

Rondônia? 

• Para compreender o modo de vida das comunidades quilombolas, é 

necessário descobrir: onde essas comunidades estão localizadas e 

por que vieram para Rondônia? Como sobrevivem? 

• A construção das usinas hidrelétricas em Porto Velho, afetou a 

população ribeirinha, o que eles reivindicam? Qual a importância do 

rio para essa população, como eles vivem? 

 3º Momento: Instrumentalização 

 
 
 
 
 

 
Atividade 1 

A Instrumentalização: Refere-se às atividades que serão desenvolvidas 

nas aulas, o caminho percorrido por meio dos conteúdos sistematizado, 

o professor põe à disposição uma série de atividades escolares que 

correspondem aos problemas de aprendizagem e informações dos 

alunos para que assimilem, recriem e incorporam, ao incorporá-lo, 

transformem-no em instrumento de construção de aprendizagem 

 
Assistir os vídeos e fazer as anotações para a discussão em sala de 

aula 

https://www.youtube.com/ watch?v=t51W7w5lYSk 

https://www.youtube.com/ watch?v=N-79NrTlz0Y 

https://pib.socioambiental. org/pt/Categoria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 2 

Desenvolver juntos aos estudantes uma pesquisa para conhecer 
onde estão localizadas as principais tribos indígenas existentes em 
Rondônia. (neste item trabalhar o conceito de territorialidade). 

 
Solicitar aos estudantes que pesquisem, sobre a culinárias, costumes, 
tradições, danças, músicas e entre outros elementos que compõem a 
cultura indígena. Após a pesquisa, organizar um mural explicativo com 
fotos, imagens, notícias em jornais digitais e socialize com os demais 
membros da comunidade escolar 

 

Fonte: http://www.kaninde.org.br/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://pib.socioambiental/
http://www.kaninde.org.br/
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Atividade 3 

Realizar leitura e Interpretação de mapa temático. 

Observa o mapa, e verifica que o território da população indígena está 

diminuindo em função das atividades da agropecuária, que se 

apresenta no limite das terras indígenas. Como demonstra o mapa 

abaixo. 

 

Fonte: Organização Costa Silva, (2020). 

Se não implantar políticas públicas de proteção às terras indígenas, o 

que poderá acontecer com os seus territórios? 

 
 
 
 
Atividade 4 

O professor solicitará aos estudantes que façam leitura 
compartilhada no Caderno de Atividades, com os seguintes temas: 

-Texto I: População Indígenas comunidade Ribeirinhas e Quilombolas; 

-Demarcação das Terras indígenas 

-Texto II: Comunidades ribeirinhas 

- Texto III: Comunidades quilombolas 

Na leitura compartilhada, o professor e o aluno podem intervir no texto, 

dialogando e pontuando os assuntos que mais lhes chamaram atenção. 

 
 
 

Atividade 5 

Pesquisar nos noticiários a respeito dos impactos causados nas comunidades 
ribeirinhas, em função da construção das hidrelétricas 
Ribeirinhos pedem suspensão de hidrelétrica em Porto Grande, no AP 
https://g1.globo.com/ap/amapa/ 
Ribeirinhos de Rondônia cobram de usinas estudo de impacto ambiental 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/02/ 

 

• Após a pesquisa, pontuar os principais problemas 

vivenciados por esta população. 

 
Atividade 6 

Caderno de Atividade: Solicitar aos estudantes que desenvolvam os 
exercícios propostos no Caderno de Atividades, com atenção nas 
análises de charges e fotografias. 

 
4º Momento: Catarse 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/02/
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Catarse: O processo de acompanhamento de aprendizagem deve 
ocorrer de forma contínua ao longo de toda a sequência didática, 
espera-se que tal como se encontra articulado com a com os objetos 
de conhecimento previsto no plano de aula. 

• No campo conceitual, observe se os estudantes ampliaram seus 

conhecimentos acerca dos povos e comunidades tradicionais e se 

conseguem estabelecer diferenças e semelhanças entre indígenas, 

quilombolas e ribeirinhas, ou seja, as diversidades. 

• No campo procedimental, verifique se os estudantes conseguiram 

desenvolver os exercícios propostos no plano de aula, assim como 

no Caderno de atividade e se são capazes de utilizá-los como 

técnica de estudo. 

• No Campo da prática social, observar se os procedimentos didáticos 

foram capazes de cumprir o papel de modificar a atitude dos alunos 

mediante aos conhecimentos adquiridos. Observar se houve 

mudanças na forma de olhar para os povos indígenas e comunidades 

tradicionais, reconhecendo os seus direitos e a importância para 

identidade sociocultural da população brasileira. Verificar se as aulas 

oportunizaram os estudantes expressarem os seus pensamentos 

com criticidade.  

 

Para realizar o acompanhamento da aprendizagem, aplique as 

propostas de avaliação e de autoavaliação sugeridas a seguir. 

 

   
A

v
a

lia
ç
ã
o
 

Analise as resoluções das atividades elaboradas pelos alunos e 

verifique se eles expressam de forma coerente os conteúdos 

abordados. 

• Os alunos demonstram ter assimilado os vários aspectos ligados à 

identidade dos povos indígenas e comunidade tradicional, em 

relação a sua maneira de ser e de se organizar em relação a sua 

cultura. 

• Espera-se que eles sejam capazes de reconhecer que a organização 

social de cada povo, seja aqui de Rondônia ou em qualquer parte do 

Brasil e do mundo, deve ser respeitada as diferenças da nossa 

população, exercitando nossa democracia, em pleno exercício da 

nossa cidadania. 

• Espera que o aluno reconhece a importância da demarcação e 

regularização do território dos povos indígenas e comunidade 

tradicionais, sendo o governo brasileiro a responsabilidade de 

elaborar políticas públicas para viabilizar essas ações. 

5º Momento: Prática Social – Ponto de Chegada 
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Proposta de autoavaliação 

 
O professor oferece ferramentas necessárias para o educando mudar a realidade social ao 

seu entorno, e a partir de então, ele passa obter novos comportamentos, observa-se novas 

percepções, novas postura, novas atitudes, e saberá levar esses conhecimentos científicos 

para fora de sala de aula, sendo um instrumento de transformação social, exercendo a sua 

cidadania. 

 
Responda a cada pergunta com um X 
na coluna que corresponde à sua autoavaliação. 

 

Sim 
 

Parcialmente 
 

Não 
 

Participei das aulas com atenção e interesse?     

Compreendi a importância cultural dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais para a formação do povo 
brasileiro? 

    

Sei identificar quais os problemas que a população 
indígena e comunidades tradicionais vem enfrentando em 
Rondônia? 

    

Participei das atividades em grupos, expondo minhas 
opiniões, debatendo educadamente com os colegas e 
assumindo tarefas durante a execução do trabalho? 

    

Consigo compreender sobre a importância de demarcar o 
território da população indígena, assim como regularização 
das terras quilombolas, sendo o Estado brasileiro 
responsável por essa ação? 

    

Consigo expressar a minha opinião sobre quais direitos 
deveriam ser garantidos às comunidades quilombolas em 
relação a proteção de suas terras e culturas? 

    

Percebi que as comunidades quilombolas, ribeirinhas, 
assim como os povos indígenas, têm o modo de vida 
relacionado com a conservação da biodiversidade? 
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TEXTO I 
 

 

 

Na Amazônia existe uma diversidade de grupos étnicos, que habitavam a 

região antes mesmo do processo de ocupação na Amazônia. Os seringueiros, 

os povos indígenas e os posseiros das antigas colônias agrícolas (produção 

familiar rural) habitavam e circulavam em Rondônia através das vias fluviais e das 

poucas estradas. 

A população dos povos indígenas e comunidades quilombolas e 

ribeirinhos lutam pela conservação dos recursos naturais. Para esses povos, a 

natureza é fonte de cultura e de valores. Eles respeitam a preservação da 

biodiversidade porque sabem que é dela que depende a própria sobrevivência. 

E qualquer alteração na floresta, reflete diretamente no modo de vida. Os 

ambientalistas reconhecem que as populações tradicionais são aliadas na 

preservação da biodiversidade. 

A professora historiadora e ambientalista em Rondônia Ivanilde Bandeira, 

salienta que: "Certamente a Amazônia deve muito aos povos tradicionais. Basta 

ver que os indígenas preservam seus territórios, contribuindo assim com o 

equilíbrio climático, o que beneficia todo o planeta". 

 
Figura 1 – Museu Arqueológico de Presidente Médici 

Fonte: http://historiacacoal.blogspot.com/, (acesso 20/05/2020). 

DIREITOS HUMANOS NO CAMPO - POPULAÇÂO INDÍGENA, 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS E QUILOMBOLAS 

http://historiacacoal.blogspot.com/
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Os primeiros habitantes do espaço que hoje denominamos de Amazônia 

foram os índios. A importância dos índios na formação cultural da região é muito 

grande. A pesca artesanal, a produção de farinha, o consumo de produtos da 

floresta, o artesanato em barros e o uso da rede para dormir são elementos 

culturais que herdamos das diferentes nações indígenas que passaram por aqui. 

Apesar da contribuição da nossa formação cultural, o índio e sua cultura vêm 

passando por um intenso processo de destruição. 

 
Figura 2 – Crianças Cinta Larga 

Fonte: http://www.kaninde.org.br/, (acesso 20/05/2020). 

 

 
Em Rondônia vivem 13.076 indígenas. Do total, 9.217 estão em terras 

indígenas, segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). De acordo com a Fundação Nacional do índio (Funai), 19 

etnias vivem nas 26 terras indígenas rondonienses demarcadas ou em estudo. 

As etnias são Aikanã, Akuntsu,Cinta Larga, Djeoromtxi-Jabuti,Gavião de 

Rondônia, Kanoé, Karipuna, Karitiana, Kaxarari, Kujubim, Kwazá, Laiana, 

Makuráp, Pakaa Nova, Puroborá, Sakurabiat, Suruí, Tupaiu e Uru-Eu-Wau-Wau. 

No total, as Terras Indígenas (TIs) ocupam 6.356.680 hectares em Rondônia 

 

  Demarcação das terras Indígenas  

 
Um dos mais graves problemas que afeta a realidade indígena da 

Amazônia, e a demarcação de suas terras, o que possibilita a invasão das 

http://www.kaninde.org.br/
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mesmas pela atividade dos garimpeiros, madeireiros, ou pela expansão dos 

latifúndios improdutivos, gerando inúmeros conflitos. 

Para assegurar o direito desses povos, a Funai fiscaliza e monitora as 

terras indígenas; proteção dos índios isolados e implantação de uma política 

nacional de gestão ambiental e territorial de terras indígenas. E reconhece que 

"a demarcação das terras indígenas favorece o fortalecimento dos costumes e 

tradições, pois a cultura dos indígenas é muito ligada à sua terra. 

O Coordenador dos Povos Indígenas de Rondônia (Copir), Helinton 

Gavião, diz que preservar a natureza tem sido um grande desafio para os povos 

indígenas. ‘‘As Terras Indígenas são como ilhas, com várias pessoas ao redor e 

nós, índios, valorizamos a floresta”. 

Para os indígenas a floresta é nossa mãe porque ela nos oferece toda a 

sua riqueza, dá sustento para a gente tanto no próprio plantio como em outros 

recursos naturais, a exemplo da castanha, da seringa, das frutas’’, disse Helinton 

que pertence ao Povo Gavião, da terra indígena localizada no município de Ji- 

Paraná, onde vivem cerca de 800 indígenas. ‘‘Praticamos caça e pesca 

agricultura, lamentamos que um rio importante para o povo se encontre poluído. 

Há 50 anos o rio Machado era o mais importante para nossa região, hoje ele está 

poluído. Ele era uma fonte para nossa sobrevivência. “Para nós, o rio não é 

apenas rio - tem alguém debaixo dele, o espírito da água” 

 
TEXTO II 

 
 

  Comunidade Ribeirinha  

 
No que diz respeito às populações ribeirinhas podemos encontrar grupos 

humanos diversos, tais como comunidades de pescadores, seringueiros, 

castanheiros, caboclos de várzea e outros. As comunidades ribeirinhas 

sobrevivem da pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo é 

denominada de ribeirinha. Por conta dos aspectos geográficos do país é na 

Amazônia que está a maior parte dessa população. [...]Por residirem em um 

ambiente onde a força da natureza se faz presente, os ribeirinhos aprenderam a 

viver em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela 

floresta. 
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Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal 

alternativa de construção. A grande maioria das casas são palafitas, não 

possuem energia elétrica, água encanada e saneamento básico e estão 

localizadas próximas às margens dos rios. Construídas a alguns metros acima 

do nível do rio para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as 

enchentes, as palafitas ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir 

o piso nos períodos de cheia. 

 
Figura 3 – Povos ribeirinhos mantém uma relação de respeito com a natureza- 

Fonte: Foto: Rafael Araújo,CPT /RO, (2014). 

 

 
O rio possui um papel fundamental na vida dos ribeirinhos. É através dele 

que são estabelecidas as ligações entre as localidades com a utilização de 

jangadas e barcos como o único meio de transporte. O rio é sua rua. É nele 

também que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que lhes 

proporciona fonte de renda e de sobrevivência: a pesca. 

Outra fonte de renda advém do extrativismo, a exemplo da extração da 

malva, uma planta muito comum na bacia do Rio Amazonas. [...] A plantação de 

milho e mandioca, a produção de farinha e a coleta da castanha e do açaí 

também ocupam lugar de destaque nas atividades agrícolas das comunidades 

ribeirinhas. 

A relação diferenciada com a natureza faz dos ribeirinhos grandes 

detentores de conhecimentos sobre aspectos da fauna e da flora da floresta; o 
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uso de plantas medicinais; o ritmo e o caminho das águas; os sons da mata; as 

épocas da terra. Esse convívio alimenta a cultura e os saberes transmitidos de 

pai para filho. 

Entretanto, as comunidades ribeirinhas convivem com o isolamento 

econômico e social, ficando à margem de uma série de políticas públicas e 

mecanismos de controle da qualidade de vida. A situação geográfica de muitas 

dessas comunidades é um dos principais fatores limitantes de acesso aos 

serviços básicos de saúde e educação. (Escrito por Julia Morim Fonte: Biblioteca - 

Fundação Joaquim Nabuco Acesso em 7 de julho de 2019. Para a escritora, ribeirinhos mantêm 

relação de respeito e mítica com a natureza.) 

 

TEXTO III 

  Comunidades Quilombolas em Rondônia  

 
Figura 4 – Moradia dos quilombolas 

Fonte: CTP/RO, (2014). 

 

 
As comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente 

constituídos pela população negra rural ou urbana, que se auto definem a partir 

das relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, 

as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o País existam 

mais de três mil comunidades quilombolas. 

Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o Incra é a autarquia competente, 

na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas. As terras ocupadas 
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por remanescentes das comunidades dos quilombos são aquelas utilizadas para 

a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Como parte de 

uma reparação histórica, a política de regularização fundiária de Territórios 

Quilombolas é de suma importância para a dignidade e garantia da continuidade 

desses grupos étnicos. (Texto Disponível em: http://www.incra.gov.br/quilombola. 

Acesso em: 11 de março de 2019.) 

Os quilombolas assim como os indígenas, tem o modo de vida relacionada 

a conservação da biodiversidade e a floresta foi um refúgio para livrar da 

escravidão. Em Rondônia, há oito quilombos remanescentes, um deles recebeu 

título definitivo em 2010. Trata-se da Comunidade de Jesus, localizada no 

município de São Miguel do Guaporé, com quase 6 mil hectares, o local abriga 

oito famílias quilombolas. Já a Comunidade Pimenteira e Santa Cruz, no 

município de Pimenteiras D’Oeste aguardam a certificação da Fundação 

Palmares. 

Outras duas, as comunidades de Santo Antônio e Pedras Negras, estão 

com o processo da situação fundiária em fase de conclusão pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Há mais de 80 famílias 

quilombolas em Rondônia. 

 
Figura 5 – Forte Príncipe da Beira 

Fonte: CPT /RO, (2014). 

 

 
O quilombo foi criado após a construção do Real Forte Príncipe da Beira 

(1776 a 1783). A obra servia para guardar a fronteira do Brasil e também 

http://www.incra.gov.br/quilombola
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marcava a presença da Coroa Portuguesa na Amazônia. Escravos trabalharam 

na construção do Forte Príncipe da Beira e foram abandonados na região. Os 

remanescentes vieram de vários estados, se juntaram com descendentes de 

escravos do local e formaram o quilombo Forte do Príncipe pelos cativos 

abandonados, após obra do Forte Príncipe da Beira formaram quilombo. 

Em Rondônia, as comunidades quilombolas são diversas, na sua maioria 

ribeirinhas situadas às margens direitas do rio Guaporé, divisa do Brasil com 

Bolívia, com exceção da Comunidade de Jesus, situada num afluente do Rio São 

Miguel. São elas: 

 
Quadro 1 – Comunidades em Rondônia 

 

Comunidades Localização 
 Universitário 

Comunidade Forte Príncipe da Beira Distrito de Costa Marques, 
reconhecida pela Fundação 
Palmares 

Comunidade de Santa Fé Município de Costa Marques, 

reconhecida pela Fundação 

Palmares 

Comunidade de Santo Antônio do Guaporé, Município de São Francisco do 

Guaporé, a primeira a ser 

reconhecida em Rondônia 

Comunidade de Pedras Negras, Município de são Francisco do 

Guaporé, reconhecida pela 

Fundação Palmares 

Comunidade de Tarumá Município de Alta Floresta. 

Porto Rolim Município de Alta Floresta, 

ainda sem reconhecimento. 

Comunidade em Laranjeiras Município de Pimenteiras do 

Oeste, comunidade 

reconhecida pela fundação 

Palmares 

Comunidade de Jesus Município de São Miguel do 

Guaporé 

Fonte: Dados CPT, (2014). 
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Os quilombolas de Rondônia vivem um clima de insegurança sob as 

ameaças de despejos pelas disputas por terras, iminentes conflitos têm sido 

presenciados nos últimos anos. Existem hoje, áreas que estão em processo 

judicial há décadas, ou seja, por problemas de sobreposição, isso ocorre quando 

uma área está dentro de outra. Podemos citar como exemplo a construção de 

complexos turísticos, ou invasão dos fazendeiros ou até mesmo a disputa com 

o próprio exército brasileiro, como é o caso da comunidade Forte Príncipe da 

Beira, situada na cidade de Costa Marques em Rondônia. 

 
 

 

 
1) Quais são as principais semelhanças entre o modo de vida da população 

indígena, comunidade ribeirinha e quilombola? 

 

 

 

2) O que é um quilombo? 
 
 

 

 

3) Como se deu início à primeiras comunidades quilombolas em Rondônia? 
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4) Pesquisando em site sobre as principais características das comunidades 

quilombolas. Com esses dados poderemos traçar um perfil da realidade em que 

vivem muitas comunidades em Rondônia. 

 
Quadro 2 – Localização das Comunidades Quilombolas em Rondônia 

Comunidade de 
Pedras Negras, 

Localização 
(município) 

Como Surgiu Base 
econômica 

Como 
preservar a 
sua cultura 

Comunidade 
Forte Príncipe da 
Beira 

    

 
5) Por que os quilombos representavam uma ameaça aos fazendeiros? 

 
 

 

 
 
 

6) A demarcação e regularização das terras indígenas e quilombolas podem 

assegurar para as próximas gerações o direito de usufruir e preservar a Floresta 

Amazônica, assim como a sua cultura. Você concorda com essa afirmação? 

Justifique sua resposta 

 

 

 

 
 

7) Segundo Helinton, pertencente ao Povo Gavião, afirma que o Rio Machado 

localizado no município de Ji-Paraná, vivem cerca de 800 indígenas, hoje se 

encontra poluído. “Há 50 anos o rio Machado era o mais importante da região e 

serviam de fonte de sobrevivência para os indígenas, que praticavam caça, 

pesca e agricultura. 
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Figura 1 - Charge 
 

a) Para os índios os rios têm o mesmo significado e importância em relação 

aos moradores da cidade? 

 

 

 

8) Assim como a natureza interfere na vida dos ribeirinhos, os ribeirinhos também 

interferem na natureza. Com um modo de vida harmonioso, eles ajudam na 

conservação dos recursos naturais. ‘‘Os ribeirinhos vivem da pesca, da 

agricultura e do extrativismo. Para nós os recursos naturais são fontes de vida. 

A gente sobrevive na terra fértil’’. Quem são e como vivem as comunidades 

ribeirinhas em Rondônia? 
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9) Observe a imagem e responda: 

 

Figura 2 – Crianças Ribeirinhas 

Fonte: Exposição de fotos disponível em www.vermelho.org.br. em Brasília, (2014). 

 
a) Qual é a importância do rio para as crianças ribeirinhas? 

 
 

 

 

10) Faça a leitura da reportagem abaixo, sobre os direitos das comunidades 

quilombolas do Rio Guaporé. 

 
Muitos dos territórios das comunidades quilombolas ainda não foram 

regularizados, onde vivem essas populações, sofrem com invasões de mineradoras, 

grileiros, madeireiros e especuladores, tudo isso vem destruindo as florestas, fauna 

e flora e os valiosos recursos naturais que compõem esses territórios. Ameaças de 

despejos, disputas por terras, iminentes conflitos e um clima de insegurança, tem 

sido também, um cenário que vem sendo desenhado em terras de populações 

quilombolas nos últimos anos. Existem hoje, áreas que estão em litígio há décadas, 

seja, por problemas de sobreposição, no caso, quando uma área está dentro de 

outra, seja, pela própria especulação imobiliária, com a construção de complexos 

turísticos, fazendas de soja e até disputa com o próprio exército brasileiro, como é o 

caso da comunidade Forte príncipe da Beira, situada na comarca da cidade de 

Costa Marques em Rondônia. Notícias da Terra: CPT/RO 2016 
 

a) Quais são os principais problemas encontrados pelas comunidades 

quilombolas em Rondônia?    

 

 

http://www.vermelho.org.br/
http://cptrondonia.blogspot.com.br/
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Leia a entrevista realizada no ano de 2016 com Professora historiadora Marcia 

Fortunato, moradora do Município de Santa Luzia D’Oeste (Fonte: Arquivo pessoal, ano 

2016) 

A professora é autora do Projeto Mirando outros Rastros, que tem por objetivo despertar 

na comunidade estudantil uma visão observadora para a região em que se vive, no tocante 

aos vestígios deixados pelos povos indígenas que ali habitavam, antes de ser explorada 

pela ação humana. 

O projeto tem por objetivo, desenvolver na juventude um olhar voltado para o 

patrimônio da humanidade, pois os artefatos dos povos indígenas são encontrados em 

vários lugares da região da zona da mata como, as chamadas machadinhas, potes e cacos 

de urnas funerárias, entre outros. São objetos que foram confeccionados por nações 

indígenas, cabendo, portanto, respeitar e guardar a memória desses antepassados para 

conhecimento das gerações futuras, por fazerem parte da história local 

 

   

Fonte: Arquivo projeto Mirando outros Rastros. 

  
1) Por que em Santa Luzia D’Oeste existem achados de vestígios dos povos 
indígenas e em quais lugares do município há mais incidências desses vestígios? 

R: Observa-se que um dos fatores que contribuiu para que a região fosse habitada por 

indígenas em séculos anteriores, está relacionado à posição geográfica e hídrica muito 

promissoras à cultura indígena na época. Assim, as margens dos rios (Bamburro, Rio 
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Branco e Corgão), foram os locais escolhidos pelos povos para acharem matéria prima 

necessária para as chamadas “indústrias de machado,” como também amolar suas 

ferramentas e confeccionar pilões que serviriam para preparar remédios e alimentos. 

 

2) Quais os interesses dos estudiosos nas pesquisas antropológicas da nossa 

região? O referido projeto volta-se para o salvamento dos artefatos citados e 

esclarecimentos sobre alguns mitos, uma vez que no processo de colonização, estes 

foram criados como forma de explicação para os achados locais, como: raios, pote cheio 

de ouro entre outros, levando a destruição ou jogar o mais longe possível para livra-se do 

mal. Portanto, o Projeto Mirando Outros Rastros, conta com a ajuda de arqueólogos de 

Rondônia para ajudar nas ações. Vale ressaltar que, até o momento, cabe somente ao 

IPHAN (Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional) a guarda ou a conservação 

destes achados em sítios arqueológicos, todavia, (em mês e ano) a EEEFM Juscelino 

Kubitschek já fez a solicitação aos órgãos competentes e estamos no aguardo para que 

este estabelecimento seja também cadastrado como guardião desta memória. 

 

3) O que deve ser feito para que a comunidade estudantil de Santa Luzia D’Oeste 

tenha interesse pela continuidade das pesquisas do projeto “Mirando outro Rastro”. 

R: Acredita-se que o primeiro passo a ser dado relaciona-se à continuidade das 

atividades desenvolvidas até aqui, aprimorando-as visando atualizar e contextualizar o 

projeto. Segundo dar publicidade jurídica ao projeto, de madeira que a população tome 

conhecimento e adote um novo olhar sobre o papel de cada um nessa missão. Terceiro 

passo é primar pela valorização cultural local, pois quando não valorizamos, o estrangeiro 

assim o faz, retiram daqui e, levam para seus museus. Têm-se registros de que este fato 

ocorreu com certa frequência entre os anos de 1980 e 1985. Neste período, muitas peças 

foram levadas daqui para outros estados e até para outros países. Quarto passo, seria 

divulgar e popularizar o espaço dedicado aos achados arqueológicos existentes na Escola 

Juscelino Kubitscheck, seria um ponto de referência estadual sobre o assunto. 

 

5) Referente às políticas públicas direcionadas a população indígena, o que tenha a 

dizer: No Estado de Rondônia temos aproximadamente 10 reservas indígenas que, de 

praxe, sofrem as pressões do latifúndio e o descaso da sociedade capitalista e excludente. 

Esses povos resistem e lutam pela emancipação de suas áreas e reconhecimento de seus 

direitos, estado afora. Em Santa Luzia D’Oeste não há registro de reserva /área indígena 

povoada por nenhuma etnia. 

 

Após a leitura da entrevista responda, por que devemos preservar os vestígios da 
população indígena como patrimônio da humanidade? 
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PLANO DE AULA V 

Componente 
Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano 
Ensino 
Fundamental 
anos finais 

Tema da Aula: GÊÑERO TRABALHO NO CAMPO 

Os Fundamentos 
Pedagógicos 

Temporalidade e espacialidade 

Unidade Temática: O trabalho e suas dimensões 

 
Objeto de 

Conhecimento: 

• Categoria gênero; 

• Divisão social do trabalho no campo entre homens e mulheres; 

• Cultura patriarcal machista. 

 
 

 
Objetivo(s) de 
aprendizagem: 

1 Comparar as atividades realizadas por homens e mulheres 

no espaço rural. 

2  Compreender a existência da desigualdade de gênero, 

baseado na tradicional dominação masculina sobre a mulher. 

3 Refletir os padrões herdados pela sociedade patriarcal e o que 

devemos fazer para romper com a cultura do machismo. 

4 Promover discussões no espaço escolar sobre as condições de 

vida das mulheres camponesas. 

Princípios do 
raciocínio 
geográfico 
utilizados: 

 
Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem 

Sobre este plano: Está previsto para ser realizado em duas aulas de 48 (Quarenta e oito) 

minutos. O professor poderá partir do lugar vivido e percebido pelos alunos, envolvendo as 

categorias de análises geográficas e os princípios do raciocínio geográficos. Em seguida a 

problematização que possibilitará alcançar os objetivos propostos pelo professor. Para tal 

sucesso propõe a criação de situações de aprendizagem, os estudantes devem resolver a 

atividade da Ação Propositiva- instrumentalização, que consiste no processo de ensino e 

aprendizagem. O Professor poderá acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, 

verificando as mudanças de comportamento dos estudantes referentes à sua maneira de 

expressar o assunto em discussão. 

A escola é um ambiente social que tem o dever de promover discussões que primam 

pelo bem-estar de todos. As mulheres rurais têm uma longa trajetória de lutas, mas seu 

papel no campo é limitado ao trabalho doméstico, o trabalho no roçado é compreendido 

como complemento de “uma ajuda”; portanto, um trabalho invisível, sem reconhecimento, 

perdendo a importância em relação ao trabalho desempenhado pelos homens. Já os 

homens têm maior participação nos serviços que promovem o desenvolvimento das 

atividades rurais, nos financiamentos, negociam a produção, têm controle da renda e 

cuidam dos negócios da propriedade. Nessa perspectiva, a mulher sem renda depende 

exclusivamente do marido para suprir necessidades básicas de sua sobrevivência. 

Portanto, abordar a igualdade de gênero no espaço escolar, é uma forma de contribuir para 

uma ativa no combate às desigualdades, evitando a propagação do machismo e outras 

formas de preconceito. É preciso romper com silêncio, e incluir o diálogo sobre a construção 

social do papel do homem e das mulheres na sociedade. 
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Metodologia a ser 
utilizadas: 

Histórico-crítico (dialético) prática social; problematização; 
instrumentalização; catarse e prática social (Ponto de Chegada). 

1º Momento: Prática Social Ponto de Partida- Conhecimentos Prévios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 1 

Prática Social: O ponto de partida se refere ao conhecimento prévio do 

professor e estudante, ambos se encontram em níveis diferentes de 

compreensão dos conteúdos. Neste primeiro momento, o professor 

anuncia aos estudantes o tema que vai trabalhar, e a partir de então, 

ocorre o diálogo, em que o professor busca questionar os elementos que 

se aproximam da realidade do estudante e também daqueles que se 

distanciam, em uma interação de provocar a curiosidade. 

 
• Você conhece mulheres trabalhadoras rurais. 

• Que tipo de serviços as mulheres realizam nas atividades do campo. 

• Podemos dizer que as mulheres rurais também são responsáveis pela 

produção de alimentos no Brasil? 

• Perguntar aos alunos: Quem conhecem mulheres que são 

trabalhadoras rurais no município? 

• Vocês acreditam que as mulheres camponesas são alvos de 

preconceitos no espaço rural? 

• Geralmente a quem pertence a propriedade rural, está no nome da 

mulher ou do homem? 

• O que significa, famílias chefiadas por mulheres? Você conhece 

mulheres provedoras do lar? 

• Você acredita que a violência contra as mulheres do camponesas são 

mais propensas de serem ocultadas pelo fato de morarem distantes 

da cidade? 

• O que são políticas públicas? Será que as políticas são suficientes 

para garantir os direitos das trabalhadoras rurais? 

• Vocês já ouviram falar da “Marcha das Margaridas”, quem foi 

Margarida Alves, o que elas reivindicam? 

 2º Momento: Problematização 

 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais questões 

levantadas na prática social. São os problemas de aprendizagem que 

precisam ser resolvidos. A intenção é que a partir da instrumentalização 

dos conteúdos os estudantes adquiram elementos para responder às 

lacunas de aprendizagem existentes na prática social, ou seja, o ponto de 

partida, referente à compreensão sobre o tema Gênero. 

 
A participação feminista no trabalho rural ainda enfrenta muitas 

barreiras, entre as quais a dificuldade de acesso à terra, e o preconceito, 

que estabelece que a criação dos filhos e os afazeres domésticos 

competem única e exclusivamente às mulheres, a baixa remuneração, se 

comparada aos dos homens, e as jornadas de trabalho excessivas. A 

mulher nunca é vista como protagonista nos trabalhos rurais, são 

apontados como ajudantes dos companheiros. Aqui, o professor pode 
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 estabelecer uma grande discussão sobre os papéis histórico-sociais 

construídos na cultura de gênero. 

Ao homem tradicionalmente tem sido atribuída a função social de 

prover a casa e a família, atuando no espaço público, isto é, no mercado 

e na política. A mulher ficou limitada ao espaço doméstico, cabia-lhe a 

função social de reprodução e de cuidar, em um espaço privado. Essa 

diferenciação de papéis, poderes e direitos entre homens e mulheres 

determina situações de extrema desigualdade social, que começa na vida 

privada e se manifesta em todas as esferas, levando as mulheres à 

vulnerabilidade social (COSTA; LOPES; SOARES, et. al. 2015). 

 
• Dessa forma, podemos dizer que a mulher também contribui para a 

construção do espaço geográfico? 

• Por que as mulheres rurais apresentam dificuldades para se beneficiar 

dos bens e serviços como: financiamentos de créditos e acesso aos 

conhecimentos técnicos rurais? 

• O trabalho das mulheres no campo é inferiorizado, pois não representa 

a fonte principal de renda, é visto como um trabalho complementar. O 

que deve ser feito para mudar essa realidade? 

• O distanciamento entre o meio rural e a cidade pode distanciar as 

mulheres de receber serviços de prevenção à saúde, o combate à 

violência, assistência pré-natal e outros benefícios? Qual é o papel do 

Estado na proteção das mulheres do campo? 

• Que conquistas as trabalhadoras rurais no Brasil alcançaram nos últimos 

anos, isso tem a ver com os movimentos feministas, exemplo a Marcha 

das Margaridas? 

• Por que o trabalho da mulher no campo sempre é visto como uma ajuda, 

o que isso representa para ela? 

• Por que se torna mais difícil combater a violência contra as mulheres 

camponesas? 

• As mulheres trabalhadoras rurais, atuam na agricultura e na pecuária, 

porém, enfrentam grandes desafios no dia a dia, como: preconceito, 

dupla jornada de trabalho e baixa remuneração. Isso tem a ver com os 

papeis sociais designados as mulheres. Como podemos mudar essa 

realidade? 

 3º Momento: Instrumentalização 

 A Instrumentalização: Refere-se às atividades que serão desenvolvidas 

nas aulas ministradas, o caminho percorrido por meio dos conteúdos 

sistematizado, o professor põe à disposição uma série de atividades 

escolares que correspondem aos problemas de aprendizagem e 

informações dos alunos para que assimilem, recriem e incorporam, ao 

incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção de 

aprendizagem 
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Atividade 1 

Caderno de Atividade: O professor deverá trabalhar os textos contidos 

no Caderno de Atividade, se possível por meio de slide, utilizando o 

Datashow . Em seguida abre uma roda de conversa e retrata os principais 

assuntos, sendo eles: 

-A invisibilidade do trabalho feminino no meio rural. 

- As mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção 
de alimentos do mundo. 
- O papel da Mulher na preservação da biodiversidade, o que garante 
soberania e segurança alimentar ao se dedicar a produzir alimentos 
saudáveis. 
-Compreender a visão social, histórica e cultural na divisão sexual do 
trabalho. 
-Os desafios das mulheres camponesas em assegurar atendimento aos 

serviços públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 2 

Documentário- https://www.youtube.com/watch? 

“SOZINHAS" - VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES QUE VIVEM NO 

CAMPO 

 

Após assistir o vídeo, organizar uma roda de conversa, deixar os 

estudantes exporem as suas opiniões e percepções sobre o assunto em 

discussão. 

 
 
 
 
 

 
Atividade 3 

Leitura de Gráficos: Mostrar aos estudantes a imagem abaixo sobre 

“Mulheres super Poderosas”. Juntos realizam a leitura dos gráficos e 

discutem a forma como os homens e mulheres utilizam os rendimentos da 

produção rural, para produção de alimentos. Dialogar com a classe sobre 

“o porquê as agricultoras rurais, com menos acesso aos recursos 

financeiros que os homens, produzem mais alimentos, contribuindo 

significativamente para diminuir a fome e o desmatamento no planeta” 

 
Um estudo feito pela FAO calculou que, se todas as agricultoras 

tivessem o mesmo acesso aos recursos que os homens, elas seriam 

capazes de aumentar sua produção em até 30%. Isso equivale a um 

crescimento de 2.5% a 4% de toda a produção agrícola. Nos países mais 

https://www.youtube.com/watch
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 pobres seria suficiente para reduzir o número de pessoas subnutridas no 

planeta em até 17%. 

 

Vamos refletir: Diminuir a desigualdade de gênero na Agricultura 

Familiar, nos países pobres pode significar menos 150 milhões de 

pessoas com fome no planeta. Aumentando a produtividade da terra, é 

possível também reduzir a pressão por desflorestamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 4 

Pesquisa: Realizar pesquisas nas feiras de sua cidade. 

 

Fonte: Feira de Santa Luzia D’Oeste, (2018). 

 
O professor poderá, então, promover discussão sobre o protagonismo da 

mulher em diversas atividades do meio rural, bem como solicitar aos 

estudantes que identifiquem o número de mulheres feirantes de sua 

cidade e quais os tipos de alimentos que produzem. 
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Atividade 5 

 

 

 
O que significa economicamente ativa? 

Reflita: Se as mulheres trabalham no campo, por que a maioria delas 
não têm rendimento? 

A pouca escolaridade das mulheres camponesas está associada a 
que fatores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 6 

Vamos conhecer a página do facebbok do GepGênero. 

Criado com o intuito de divulgar as ações do GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EM GEOGRAFIA MULHER E RELAÇÕES SOCIAIS DE 
GÊNERO, com a finalidade de promover a pesquisa e as Ciências 

Humanas no Brasil. 
 

 

 

 
https://gepgenerounir.medium.com/violaencobertas-um-olhar-para-as- 
mulheres-camponesas-7be65ddfaf3c 

Porque as mulheres camponesas são mais vulneráveis a todas as formas 
de violência? 

https://gepgenerounir.medium.com/viola
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4º Momento: Catarse 
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Catarse: O processo de acompanhamento de aprendizagem deverá 
ocorrer de forma contínua ao longo de toda a sequência didática, espera- 
se que, tais informações articulam com os objetivos propostos no plano 
de aula e sejam contextualizados com a vida cotidiana dos estudantes. 

No campo conceitual, observe se os estudantes ampliaram seus 
conhecimentos acerca da divisão dos papéis construídos 
socialmente para homens e mulheres, no contexto histórico, cultural e 
econômico do Brasil. 

 
• No campo procedimental, verifique se os alunos conseguiram 

desenvolver os exercícios propostos no plano de aula, assim como: 

interpretação e leitura de imagens no Caderno de atividade. 

 
• No Campo da prática social, observar se as atividades foram capazes  de 

levar os estudantes a refletir suas atitudes e comportamentos acerca   

das relações de gênero. Verificar se houve percepções dos estudantes 

de que as relações de gênero são resultado de um processo cultural, 

que se inicia no nascimento e continua durante a vida, por meio das 

instituições e seus discursos determinantes na imposição de papeis 

entre homens e mulheres. 

 
Para realizar o acompanhamento da aprendizagem, aplique as propostas 

de avaliação e de autoavaliação sugeridas a seguir 
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Observe o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelos 
estudantes e se os mesmos expressam de forma coerente os conteúdos 
abordados. verifique também se, em suas manifestações durante as 
aulas, demonstram ter assimilado os vários aspectos ligados Gênero, 
Trabalho, Machismo e Preconceito, entre outros: 

• Os estudantes conseguiram perceber que a forma que homens e 

mulheres são tratados na sociedade, constituem desigualdade, ficando 

a mulher em situações desfavoráveis. 

• Os estudantes foram capazes de observar que na sociedade machista 

em que vivemos, a invisibilidade da mulher no espaço rural, pode levá-

las à vulnerabilidade social e a violência doméstica. 

• Os estudantes participaram das atividades coletivas que foram 

solicitadas e conseguiram manifestar uma consciência ética de respeito, 

autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. 

5º Momento: Prática Social – Ponto de Chegada 
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Proposta de autoavaliação 

 
O professor oferece aos estudantes ferramentas necessárias para o educando mudar a 

realidade social ao seu entorno, e a partir de então, ele passa obter novos comportamentos, 

observa-se novas percepções, novas postura, novas atitudes, e saberá levar esses 

conhecimentos científicos para fora de sala de aula, sendo um instrumento de 

transformação social, exercendo a sua cidadania. 

 
Responda a cada pergunta com um X 
na coluna que corresponde à sua autoavaliação. 

Si 
m 

Parcialm 
ente 

 

Não 
 

Sei que será possível por meio de políticas públicas 
superar a invisibilidade das mulheres e de sua atuação no 
meio social, assim construir relações mais igualitárias sem 
preconceito- machismo? 

   

Sei que as mulheres também são responsáveis por mais 

da metade da produção de alimentos saudáveis no mundo? 

   

Aprendi que as mulheres foram submetidas a um papel 
constituído de atividades naturalizadas femininas e hoje 
sofrem preconceitos e discriminações pela sociedade 
machista? 

   

Sei que a divisão de papéis impostos às mulheres foi 
construída ao longo da história, portanto, resultado de 
relações de poder a qual impõe às mulheres uma situação 
de subordinação? 

   

Compreendi que o espaço rural pode contribuir para a 
gravidade da violência contra a mulher, dificultando as 
denúncias, encobrindo as violações e gerando quadros de 
impunidade? 

   

Sei que a escola e outras instituições podem contribuir 
para uma sociedade mais justa e igualitária ao retratar 
temas de gênero do nosso cotidiano? 

   

Compreendi que os papéis e as relações de gênero são 
produzidos culturalmente pela sociedade? 
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Caderno de Atividades e Internet 

 
 

 

  GÊNERO E TRABALHO NO CAMPO  

 
Figura 1 – Igualdade de gênero no espaço rural. 

Fonte: www.ruralnews.com.br/visualiza. (Acesso 15/09/2020) 
 
 

Você já perguntou para um agricultor ou para uma agricultora: O que faz 

uma mulher que vive no campo? A resposta provavelmente é que ela cuida da 

casa e “ajuda” o marido na roça. Mas será que é só isso o papel da mulher nas 

atividades do meio rural? 

Existe uma invisibilidade do trabalho feminino que desvaloriza a mulher 

dentro e fora da família. A mulher que trabalha no campo tem participação ativa 

em todas as etapas do processo da produção agrícola, porém, sua participação 

é quase sempre encarada como “ajuda” (MESQUITA; MENDES, 2012). 

O trabalho desenvolvido na agricultura familiar é atribuído ao homem; 

mesmo que a mulher tenha participação ativa em todas as etapas do processo, 

ela é vista apenas como ajudante. As atividades comumente destinadas às 

http://enagroecologia.org.br/
http://www.ruralnews.com.br/visualiza
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camponesas são consideradas leves e menos importantes, por não gerarem 

renda. Mas será que isso é verdade? As mulheres rurais são as responsáveis 

por mais da metade da produção de alimentos do mundo. 

Elas exercem também um importante papel na preservação da 

biodiversidade e garantem a soberania e a segurança alimentar ao se dedicarem 

a produzir alimentos saudáveis (FERREIRA et al, 2009). Por outro lado, as 

mulheres rurais são as que mais vivem em situação de desigualdade social, 

política e econômica. Apenas 30% são donas formais de suas terras, 10% 

conseguem ter acesso a créditos e 5%, a assistência técnica. 

Assim, de acordo com Nascimento Silva (2012), às mulheres rurais têm 

uma longa trajetória de lutas, mas seu papel no campo é considerado um 

trabalho doméstico e o trabalho no roçado é compreendido como “uma ajuda”; 

portanto, um trabalho invisível, sem reconhecimento. A mulher, nos últimos anos, 

tem sido protagonista na agricultura familiar, buscando, cada vez mais, se 

especializar em atividades agrícolas e contribuir significativamente para garantir 

a permanência e o sustento da família no campo. 

 
Figura 2 – Mulher Camponesa 

Fonte: Nova escola, (2017). 

 

Segundo dados do IBGE (2010), as mulheres representam 47,4% da 

população rural brasileira, tendo um papel estratégico na produção de alimentos 

na agricultura familiar, a qual abastece mais de 70% do consumo de alimentos 

dos brasileiros. As mulheres trabalhadoras rurais, atuam na agricultura e na 
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pecuária, porém, enfrentam grandes desafios no dia a dia, como: preconceito, 

dupla jornada de trabalho e baixa remuneração. 

A professora Maria das Graças UNIR, realizou uma pesquisa no 

assentamento onde pode constatar que: As mulheres, de forma rotineira, 

também são vítimas de discriminação no mercado de trabalho rural e são 

responsáveis pela maior parte do trabalho não remunerado, já que ficam também 

à frente dos cuidados e afazeres dentro de suas casas e dos filhos. Esses fatores 

contribuem significativamente para diminuir a capacidade das mulheres de 

cooperar com a produção agrícola e o desenvolvimento rural. 

Para a FAO, (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação) a igualdade de gênero requer condições de igualdade entre 

homens e mulheres no processo de tomada de decisões; na capacidade de 

exercer direitos humanos; no acesso a recursos e benefícios de 

desenvolvimento, bem como a administração e oportunidades no local de 

trabalho e em todos os outros aspectos relacionados aos meios de subsistência. 

Alan Bojanic, agrônomo, Representante da FAO no Brasil-06/12/2017 

 

  Violência contra Mulheres no Campo  
 

. 

Para compreender o fenômeno da violência 

contra meninas e mulheres, é necessário 

reconhecer a dinâmica dos papéis histórico-

sociais construídos nas culturas de gênero. 

Ao homem tradicionalmente tem sido 

atribuída a função social de prover a casa e 

a família, atuando 

no espaço público, isto é, no mercado e na política. A mulher ficou limitada ao 

espaço doméstico, cabia-lhe a função social de reprodução e de cuidar, em um 

espaço privado. Essa diferenciação de papéis, poderes e direitos entre homens 

e mulheres determina situações de extrema desigualdade social, que começa na 

vida privada e se manifesta em todas as esferas, levando as mulheres à 

vulnerabilidade social no Brasil. 
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Segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE 

existem quase 15 milhões de mulheres trabalhadoras rurais, muitas delas não 

têm acesso à cidadania, saúde, educação e sem reconhecimento da sua 

condição de agricultora familiar, trabalhadora rural, quilombola, ribeirinha ou 

camponesa (As mulheres representam 47,8% da população residente no meio 

rural, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de (BUTTO; HORA, 2008). 

Segundo relatório de conflitos no Campo (CPT, 2018), 482 mulheres 

foram vítimas de violência em decorrência de conflitos agrários, um aumento de 

381% em relação ao ano anterior. (CPT, 2018). 

Desse total, 36 mulheres foram ameaçadas de morte, seis sofreram 

tentativas de assassinato, duas morreram em consequência dos conflitos, duas 

foram torturadas, 400 detidas, entre outros registros. 

Há um reconhecimento de que a Lei Maria da Penha, nos últimos anos, 

se projetou como um relevante mecanismo de defesa dos direitos humanos. No 

entanto, há necessidade de considerar as especificidades das mulheres 

camponesas. Dentre outros aspectos, é preciso levar em conta o isolamento 

geográfico, somado a outras situações, que aumenta o quadro de 

vulnerabilidades que atingem brutalmente as mulheres do campo: “[...] na roça 

ninguém ouve o grito de socorro da mulher, a mulher não tem como buscar ajuda, 

não tem transporte, o povoado fica distante 40, 50 km. Não tem delegacia, não tem 

nada” (SCOTT; RODRIGUES; SARAIVA, 2010, p. 71-72). 

A violência doméstica afronta a dignidade das mulheres brasileiras e se 

estende por todo o tecido societário. No entanto, as especificidades do espaço 

geográfico do meio rural tornam-se um fator que contribui para a gravidade do 

problema por dificultar as denúncias, encobrir as violações e gerar quadros de 

impunidade. Ainda predominam concepções que compreendem que a vida no 

campo é mais adequada aos homens. Nesse sentido, a definição de papéis nos 

grupos familiares fez com que as mulheres fossem consideradas menos 

importantes em relação ao trabalho desempenhado por eles.
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Origem da Marcha das margaridas 
 
 

No dia 12 de agosto de 1983, Margarida Maria Alves foi 

assassinada por pistoleiros na porta de sua casa com um tiro de 

escopeta no rosto, no município de Alagoa Grande (PB). 

O crime foi considerado político. Após 30 anos, nenhum acusado 

pela morte da sindicalista foi condenado, mas acredita-se que as 

denúncias de abusos e desrespeito aos direitos dos trabalhadores nas 

usinas da região, feitas por Alves, resultaram no seu assassinato. 

Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidenta do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) no município, quando ajudou 

a mover mais de 70 ações por desrespeito às leis trabalhistas. Seu nome 

e sua história de luta inspiraram a Marcha das Margaridas, criada em 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://transformatoriomargaridas.org.br/, (acesso: 13/07/2020). 

http://transformatoriomargaridas.org.br/


244 
 

 
 

 
 
 

1) Leia o texto da professora Maria das Graças- UNIR Você concorda com o 

relato abaixo? Justifique 

 
“A mulher rural é também submetida à dupla e até à tripla jornada de trabalho. 

Quanto ao trabalho no lar, ou seja, o doméstico, ele aparece como uma atividade 

desprovida de valor, não se vincula diretamente à produção e não é remunerada 

mediante salário. Nesse sentido, o trabalho doméstico nas áreas rurais é de 

responsabilidade das mulheres. Desde muito cedo, a menina já é preparada para 

realizar essas tarefas, como cuidar da casa, dos irmãos mais novos, lavar as 

roupas, cozinhar, cuidar dos animais domésticos, das hortas e de pequenos 

cultivos próximos da casa, incluindo jardins. Quando se trata do trabalho da 

agricultura, elas dizem que trabalham também junto com o companheiro, ou seja, 

elas trabalham tanto quanto o homem, mas alguns consideram o trabalho delas 

como uma “ajuda” e não como um trabalho, pois ainda acham que a 

responsabilidade é só do homem enquanto chefe de família. O trabalho da 

mulher continua na esfera produtiva ligado à produção e comercialização, tem 

uma expressão monetária e, por isso, é valorizado” (NASCIMENTO SILVA, 2012 

p. 112). 
 

 

 

2). Em uma das propriedades as comandam todas as atividades da fazenda, 

como ordenha, construção de curral e plantação de alimentos. 

 
a) Qual atividade que a mulher da imagem abaixo está realizando? Você 

considera este trabalho de homem ou de mulher? 
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Figura 1 – Mulher ordenando leite. 

Fonte: https://g37.com.br/c/estadual/programa-minas-leite, (acesso: 13/07/2020). 

 

b) Você conhece mulheres que desenvolvem atividades no meio rural? 
 
 

3) Em sua percepção, porque as mulheres camponesas deveriam ser 

reconhecidas pelo trabalho desenvolvido no campo?  

 

 

4) De acordo com o “Atlas da Violência 2019”, divulgado pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Rondônia ocupa a oitava posição no ranking de 

homicídios de mulheres, com uma taxa de 7,0 assassinatos por 100 mil 

habitantes. Por que as mulheres são as maiores vítimas da violência? 

 

 

 

5) Parte da merenda servida nas Escolas da Regional Rolim de Moura é 

distribuída por uma mulher, por meio do PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos) do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Vamos 

conhecer um pouco mais sobre a História da dona Delícia Alves, moradora na 

cidade de Rolim de Moura. 
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Figura 2 – Dona Delícia Alves - Ativista dos direitos das mulheres rurais. 

Fonte: Arquivo pessoal, (2018). 
 
 

 

Com base no texto acima, responda às seguintes questões: 
 

a) Qual a importância da participação feminina na luta pelos seus direitos? 
 
 

b) O que você sugere para fortalecer a participação das mulheres nos grupos 

políticos?    

 

c) Por que marcham as Margaridas?    
 
 

 

 

Dona delicia Alves, nasceu em 1955, sempre morou na zona rural, desde da 

infância desenvolveu trabalho na agricultura. Já fase adulta percebeu que a sua 

produção de alimentos estavam excedendo e acabava “perdendo”, porque na 

época era imoral mulheres frequentar  as feiras da cidade para vender a sua 

produção. Em 1980 ela lutou para implantar a 1ª feira do Agricultor/a em Rolim 

de Moura. Apesar dos obstáculos para sensibilizar as mulheres de seus direitos   

rurais, nunca desistiu da luta conquistando vários benefícios. Dona Delícia 

fundou a OPM- Organização Popular de Mulheres, a qual é hoje vice-presidente 

e participou também da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 

Rolim de Moura em 1986, e atualmente é delegada sindical. 
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6) Pesquise em sites, blogs e noticiários sobre Mulher e Agroecologia e 

responda: 

a). Qual é a importância da mulher na preservação da biodiversidade e soberania 

alimentar?   

 

b) Você concorda que as mulheres produtoras rurais se preocupam mais com as 

questões ambientais? 

 

 

 

c) Mulheres cartunistas divulgam charges para criticar desigualdades de gênero: 

Observe a imagem abaixo: 
 

 

 

Fonte: Nações Unidas no Brasil. Publicado em 06/03/2018. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-e-cartunistas-divulgam-charges-para-criticar- 
desigualdades-de-genero/ acesso em: 13/12/2020. 

 

Comente sobre o assunto: 
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PLANO DE AULA VI 

Componente 
Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano Ensino 
Fundamental anos 
finais 

Tema da Aula: 
REFORMA AGRÁRIA E CONFLITOS AGRÁRIOS EM 

RONDÔNIA 

Os Fundamentos 
Pedagógicos 

Temporalidade e espacialidade 

Unidade Temática: Reforma Agrária e Concentração de Terra 

Objetivo(s) de 
aprendizagem: 

• O espaço agrário e os conflitos mediante a distribuição desigual 

de terra no Brasil e em Rondônia; 

• A questão da Reforma Agrária em Rondônia; 

• A organização dos movimentos sociais sem-terra. 

 

 
Objeto de 

Conhecimento: 

1. Compreender que o espaço agrário é palco de sérios conflitos de 
escala local, nacional e global mediante a distribuição desigual 
da terra; 

2. identificar os problemas vivenciados pelos sem-terra, frente aos 
movimentos de Reforma Agrária; 

3. Reconhecer a importância da Reforma Agrária para a produção 
de alimentos. 

Princípios do 
raciocínio 
geográfico 
utilizados: 

 

Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem 

Sobre este plano: Está previsto para ser realizado em duas aulas de 48(quarenta e oito) 
minutos. Serão abordados aspectos que fazem parte dos objetivos propostos no Plano de 
aula. O professor poderá partir do lugar vivido e percebido pelos alunos, envolvendo as 
categorias de análises geográficas e os princípios do raciocínio geográfico, que deverá ser 
pontuado pelo professor quando perceber a necessidade, ou seja de acordo com as 
atividades prepositivas. 

O plano de aula segue a estrutura das cincos etapas de uma sequência didática- o 
ponto de partida e o ponto de chegada, este por sua vez tem a missão de promover 
mudanças de comportamento e atitude referente aos objetivos propostos ao tema: Reforma 
Agrária e Conflitos Agrários em Rondônia. As discussões e atividades vão orbitar em 
características essenciais que os estudantes devem compreender sobre o espaço rural, 
entre elas: reconhecer que a maioria dos conflitos ocorridos no campo brasileiro, estão 
localizados na região Norte, sobretudo no estado de Rondônia. A crescente concentração 
de terra, decorrente da expansão das fronteiras agrícolas, vem impulsionando a formação 
de grupos de Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que reivindica a 
Reforma Agrária, por meio da ocupação de latifúndios improdutivos como forma de 
pressionar o governo. 

O plano   prevê   a   participação   ativa   dos   professores   em   acompanhar   o 
desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes e os mesmos irão avaliar 
individualmente se adquiriram conhecimento acerca do tema proposto. 

 Histórico-crítico (dialético) prática social; problematização; 
instrumentalização; catarse e prática social (Ponto de Chegada). 

1º Momento: Pratica Social Ponto de Partida- Conhecimentos Prévios. 

 

Atividade 

Prática Social: O ponto de partida refere ao conhecimento prévio do 

professor e estudante, ambos se encontram em níveis diferentes de 

compreensão dos conteúdos. Neste primeiro momento, o professor 

anuncia aos estudantes o conteúdo que vai trabalhar, e a partir de então, 
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 ocorre o diálogo, em que o professor busca questionar os elementos que 

se aproximam da realidade do estudante e também daqueles que se 

distanciam, em uma interação para incentivar a curiosidade. 

 
• O que é Reforma Agrária? 

• Qual a importância da reforma agrária para a produção de alimentos? 

• Quem já ouviu falar dos Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra? O que eles reivindicam? 

• Vocês consideram a “luta pela terra justa”? Justifique 

• Os conflitos agrários que ocorrem no Brasil e em Rondônia são por 

quais motivos? 

• Vocês já ouviram falar em grileiros? Quem são essas pessoas? O 

que eles fazem? 

• O que são terras da união ou terras devolutas? 

• Vocês conhecem algum assentamento dos Sem-Terra? Qual a 

percepção que vocês têm desta organização? 

• Vocês consideram justa a Reforma Agrária? Por quê? 

• Os assentamentos da Reforma Agrária possuem técnicas de 

produção menos agressivas ao meio ambiente, fale sobre 

este assunto. 

• De que forma histórica ocorreu a concentração de terra no Brasil 

 2º Momento: Problematização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais questões 
levantadas na prática social. São os problemas de aprendizagem que 
precisam ser resolvidos, a intenção é que a partir da instrumentalização 
os estudantes adquirem elementos para responder às lacunas de 
aprendizagem existente na prática social (Ponto de partida) 

 

• Segundo dados estatísticos mais da metade dos conflitos ocorridos no 
campo brasileiro, são causados por desocupações, resistência e 
enfrentamentos. A maioria deles concentram-se na região Norte, 
sobretudo Rondônia, porque isso vem ocorrendo com tanta 
intensidade nos últimos anos? 

 

• Grande parte dos conflitos no campo brasileiro decorrem da má 
distribuição de terras, em que poucos detêm grandes extensões de 
terras enquanto muitos detêm pouca terra. É possível realizar reforma 
agrária em Rondônia? 

 

• A  distribuição desigual de terras no Brasil desencadeia uma série de conflitos no 
meio rural, essa concentração não é recente e teve início com a criação das 
capitanias hereditárias e adoção do sistema de sesmarias. Vocês já ouviram 
falar deste assunto? 

 

• A desigualdade no campo, fez surgir o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) são grupos articulados que reivindica a Reforma Agrária 
através da ocupação de latifúndios como forma de pressionar o governo a 
distribuir melhor as terras. Isso é justo? 

 . 3º Momento: Instrumentalização 
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Atividade 1 

A Instrumentalização: Refere-se às atividades que serão 

desenvolvidas nas aulas ministradas, o caminho percorrido por meio dos 

conteúdos sistematizado, o professor põe à disposição uma série de 

atividades escolares que correspondem aos problemas de 

aprendizagem e informações dos alunos para que assimilem, o recriem 

e incorporam, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de 

construção de aprendizagem 

Assista o Vídeo- Reforma Agrária e entenda o que é reforma agrária e 
a sua importância para a segurança alimentar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWI4DPHzLWo 

 
 
 
 
 
 

 
Atividade 2 

Debate sobre Reforma Agrária. 

Em sala de aula, com ajuda do professor, organize um debate sobre 

Reforma Agrária no Brasil. Sigam as instruções 

• Forme os grupos que apresentarão o governo brasileiro, os 

trabalhadores rurais sem-terra, os latifundiários e os pequenos 

proprietários, depois, escolham quem vai mediar o debate. 

• O debate pode ser iniciado com perguntas. “A Reforma Agrária, 

resolveria o problema do campo brasileiro”? Outras questões 

poderão ser pontuadas, como: 

-As dificuldades para realização da reforma agrária no Brasil. 

-Benefícios sociais que podem trazer. 

-Os ganhos na produção de alimentos mais saudáveis são 

menos  impactantes ao meio ambiente. 

 
 

 
Atividade 3 

Refletindo e respondendo às questões sobre conflitos no campo. 

Segundo o professor Ricardo Gilson UNIR/RO, a estrutura fundiária de 

Rondônia apresenta forte presença das pequenas propriedades e com a 

agropecuária vinculada aos mercados regional e nacional. Contudo, nas 

últimas duas décadas a pequena propriedade encontra-se pressionada 

pelo agronegócio da soja e da pecuária de corte, cujos conflitos agrários 

ampliam a escala da problemática social 

https://www.youtube.com/watch?v=hWI4DPHzLWo
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 • Você concorda que os conflitos no campo brasileiro têm como causa 

a concentração de Terra e a inexistência de projetos de Reforma 

Agrária? 

• Quais são as causas dos conflitos no campo? 

• Você considera justo a distribuição de terra aos Trabalhadores Rurais 

sem Terra? 

• Já ouviram falar dos movimentos sociais que reivindicam terra no 

Brasil? 

• O que é grilagem de terra? 

. 

 

Fonte: https://descomplica.com.br/artigo/geografia-agraria-entenda- 
mais-sobre-o-tema-parte-1/4Dl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 4 

 

 

 
A estimativa é colher mais de 300 mil sacas do alimento, numa área total 
de 3.215 hectares. O cultivo, que ocorre em sistema pré-germinado, é de 
364 famílias. Esses dados colocam o MST na posição de maior 

https://www.brasildefato.com.br/2019/03/12/mst-e-o-maior-produtor-de-arroz-organico-da-america-latina
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 produtor de arroz orgânico da América Latina, conforme o Instituto 
Rio Grandense do Arroz (Irga). 

-Geralmente, estes tipos de anúncio não são veiculados na mídia. Você 
compreende o porquê isso não ocorrer? 

Acesse: Movimentos dos Trabalhadores Rurais. www.mst.org.br 

 

 
Atividade 5 

Caderno de Atividade: O professor deverá trabalhar os textos contidos 
no Caderno de Atividade, o material consiste em apoiar os professores 
em todas as atividades com os estudantes. Os exercícios propostos 
contribuirão para que o plano de aula contemple os seus objetivos 

 4º Momento: Catarse 

   

A
c

o
m
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O processo de acompanhamento de aprendizagens deve ocorrer de 
forma contínua ao longo de toda a sequência didática, espera-se que, tal 
como se encontram, articulado com a com os objetos de conhecimento 
e habilidades previsto na BNCC, eles sejam contextualizados com base 
na realidade dos alunos. 

 
No campo conceitual, observe se os estudantes compreenderam a 
organização histórica da concentração de terra no Brasil, e a 
importância da Reforma Agrária para amenizar os conflitos sociais e 
impactos ambientais. Segurança alimentar e alimentos mais saudáveis 
para população. 

• No campo procedimental, verifique se os alunos conseguiram 

desenvolver os exercícios propostos no plano de aula, como: debates,  

vídeo, interpretação e leitura de imagens,  exercícios no Caderno de 

atividade, se essas atividades foram capazes de contribuir para refletir 

de forma consciente sobre essa temática.  

• No Campo da prática social, analisar se os estudantes mudaram o 

comportamento na forma pensar nos movimentos sociais, como 

instrumento de luta, uma vez que os meios de comunicação 

geralmente só transmitem os aspectos negativos, ou        seja, se foram 

capazes de formar um outro conceito sobre as lutas camponesas.  

Para realizar o acompanhamento da aprendizagem, aplique as 
propostas de avaliação e de autoavaliação sugeridas a seguir. 

https://www.brasildefato.com.br/2019/03/12/mst-e-o-maior-produtor-de-arroz-organico-da-america-latina
http://www.mst.org.br/
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Analise o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelos alunos/as 
e verificar eles/as expressam de forma coerente os conteúdos 
abordados. Observe também se, em suas manifestações durante as 
aulas expressam suas opiniões sobre Reforma Agrária, concentração de 
terra, MST. Entre outros: 

• Os estudantes conseguiram perceber que a forma como ocorreu a 

posse de terra no brasil, levou a formação de grandes latifundiários e 

consequentemente a concentração de terra. 

• Os estudantes foram capazes de observar que a Reforma Agrária 

seria a solução para vários problemas no campo social e ambiental do 

nosso país. 

• Os alunos participam nas atividades coletivas que foram solicitadas e 

conseguem manifestar uma consciência ética o debate sobre Reforma 

Agrária 

• Se conseguem adquiriu aprendizado ao relacionar-se concentração de 

terra e conflitos sociais 

5º Momento: Prática Social – Ponto de Chegada 
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Proposta de autoavaliação 
O professor oferece aos estudantes ferramentas necessárias para o educando mudar a 

realidade social ao seu entorno, e a partir de então, ele passa obter novos comportamentos, 

observa-se novas percepções, novas postura, novas atitudes, e saberá levar esses 

conhecimentos científicos para fora de sala de aula, sendo um instrumento de 

transformação social, exercendo a sua cidadania. 

 
Responda a cada pergunta com um X 
na coluna que corresponde à sua autoavaliação. 

 

Sim 
 

Parcialmente 
 

Não 
 

Participei das aulas com atenção e interesse?     

Compreendi que a concentração de terra vem de um 
processo histórico desde do início da colonização com as 
capitanias hereditárias e sesmaria e perdura até os dias 
de hoje? 

    

Sei que a Reforma Agrária poderia resolver problemas 

sociais e ambientais em nosso país? 

    

Aprendi que os Movimentos sociais sem Terra reivindicam 
terras improdutivas e devolutas para forçar a Reforma 
Agrária? 

    

Sei que os movimentos sociais, apesar de existir alguns 
problemas de organização, em sua maioria buscam lutar 
pela reforma agrária e organizar uma produção agrícola 
mais saudável contribuindo com a economia local? 

    

Sei o porquê os movimentos dos trabalhadores rurais de 
forma geral são criminalizados? 

    

Compreendo a importância da Reforma Agrária, para 
garantir justiça social à população brasileira? 

    

 
 

Referências 
Bibliográficas: 

BRASIL ESCOLA. Concentração fundiária no Brasil. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/ concentracao-fundiaria-no- 
brasil.htm. 
BRASIL ESCOLA. Reforma agrária. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/reforma agrária. 
COSTA SILVA. RV. Conflitos agrários e acesso à terra em 
Rondônia. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 9, N. 1, 2018, p. 461- 
479. 

Material a ser 
usado 

Utilizar o Caderno de Atividade e internet. 

 

  Reforma Agrária  

 
A Reforma Agrária refere-se a um grupo de medidas que têm o objetivo 

de redistribuição das propriedades rurais de modo mais justo e igualitário. Trata- 
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se de, para além de se redistribuir as terras, investir em políticas públicas que 

visem a melhora da vida no campo a partir do oferecimento de serviços básicos 

de saúde, moradia e educação dos cidadãos de modo que possam produzir com 

dignidade. 

Segundo a Constituição brasileira o governo pode desapropriar as terras 

improdutivas -, ou seja, aquelas pouco aproveitadas para a produção – realizar 

uma Reforma Agrária que promova uma melhor distribuição de terra visando 

justiça social e o aumento da produção agrícola, de acordo com o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Se isso de fato acontecesse, muitos dos problemas do campo e da cidade 

poderiam ser resolvidos, não haveria tantos conflitos fundiários e a produção de 

alimentos cresceria. 

Não é fácil provar que uma propriedade rural é improdutiva, muitos 

latifundiários, donos de grandes extensões de terra, protegem–se da lei. 

Veremos de que forma: uma delas é emprestar algumas cabeças de gado do 

vizinho, assim, quando a fiscalização, o pasto está cheio, dessa forma, a fazenda 

é considerada produtiva, a justiça não pode fazer nada. 

Outra situação, é que os latifúndios exigem que o governo pague grandes 

somas em indenizações pelas benfeitorias realizadas em suas terras. Na maior 

parte dos casos fica aguardando a área ser valorizada para então colocar as 

suas terras à venda. Enquanto isso, manter homens fortemente armados para 

afastar possíveis ocupantes. 

Por outro lado, a simples distribuição de terras não resolveria o problema 

dos pequenos proprietários que precisam de muitos mais do que alguns hectares 

de terra. Eles necessitam de dinheiro para comprar sementes e adubos, de 

estradas para escoar a produção, de armazém para estocar seus produtos e da 

assistência tecnológica que ensinem a usar as técnicas mais adequadas para o 

cultivo. (Vagner Ribeiro, Por Dentro da Geografia, 2015). 

 

  Processo histórico da concentração de terra  

 
Texto de Francisco Porfírio 
Disponibilizado em: https://brasilescola.uol.com.br/ 

 

O território brasileiro tem como uma de suas questões políticas internas 
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mais debatidas a temática da concentração fundiária, ou seja, a posse não 

democrática da maior parte das terras no espaço rural do país. Em razão da 

intensa concentração de renda, do estabelecimento de monoculturas voltadas 

para a exportação, além de uma série de fatores históricos, o campo brasileiro é 

altamente concentrado nas mãos de poucos proprietários 

A concentração fundiária no Brasil teve início em 1530, com a formação 

das capitanias hereditárias, que eram faixas de terras brasileiras, e sua doação 

aos capitães donatários. Os capitães tinham a missão de colonizar o território e 

produzir nele, e tinham, como contrapartida, que pagar o equivalente a um sexto 

da produção em impostos à Coroa Portuguesa. 

No princípio eram apenas 14 as capitanias hereditárias, distribuídas a 

homens que tinham condições de produzir em terras brasileiras. No entanto, o 

sistema de colonização não deu certo. Alguns capitães donatários desistiram da 

atuação ou não quiseram arcar com os altos custos de viagem e produção em 

terras brasileiras. Ainda assim o território estava concentrado nas mãos de 

poucos. 

A partir da independência do Brasil, em 1822, as terras passaram a ser 

geridas por aqueles que tinham maior poder econômico e político. A nobreza e 

a alta burguesia continuaram detentoras da maior parte das terras, o que resultou 

num sistema desigual baseado no latifúndio e existente até os dias atuais. 

Após 1850 foi implantada a Lei de Terras, que resultou em práticas de 

apropriação e anexação de terras por grandes proprietários via falsificação de 

documentos de escrituração imobiliária (prática conhecida como grilagem de 

terras|1|). Em outros países capitalistas, a concentração fundiária foi eliminada 

ou reduzida como maneira de estimular a produção capitalista liberal. No Brasil, 

no entanto, a concentração fundiária ainda perdura. 

 
 

 

Os conflitos decorrentes de disputas pela terra na Amazônia aumentaram 

consideravelmente nos últimos anos – sobretudo em Rondônia, onde ocorreu o 

maior número de mortes no campo no Brasil. A causa predominante dos focos 

CONFLITOS AGRÁRIOS EM RONDÔNIA E A REFORMA 
AGRÁRIA 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/capitanias-hereditarias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/independencia-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/lei-terras-1850.htm


257 
 

 

de violência, encontra-se nos problemas de regularização fundiária e a não 

consolidação de projetos de assentamento em terras públicas destinadas à 

Reforma Agrária. A exploração econômica irregular relacionada ao uso indevido 

da terra pública em larga escala e outros crimes decorrentes – como os crimes 

ambientais. 

É muito importante a compreender que diferentemente de outras regiões 

brasileiras, onde os conflitos agrários são resultado da disputa por Reforma 

Agrária propriamente dita, com ocupações promovidas por movimentos sociais 

em fazendas que não cumprem a função social da terra, mas de propriedade de 

seus fazendeiros, em Rondônia a disputa sempre envolve a União (o Estado, o 

Governo), legítima proprietária das áreas (SILVA, 2016). 

As áreas em disputa derivam da ocupação por posseiros em fazendas 

abandonadas desde o início da colonização, essas áreas estão ocupadas há 

mais de dez anos, sendo atualmente reivindicada no poder judiciário pelos 

supostos proprietários, sobretudo, em função do elevado preço da terra 

pressionado pelo agronegócio. 

Nos últimos anos de acordo com estudos realizados pelo professor da 

Universidade Federal de Rondônia Ricardo Gilson, a violência agrária aumentou 

desordenadamente no estado, o professor destaca os dados atuais da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) para o ano de 2017 indicam a ocorrência de 191 conflitos 

agrários em Rondônia com 17.099 famílias atingidas (COSTA SILVA; 

DANDOLINI, 2018). 

Figura 1 – Conflitos no Campo 

Fonte: https://deolhonosruralistas.com.br/, (acesso: 13/07/2020). 
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Destes números, somente em quatro municípios do conesul do estado 

registrou-se 41 conflitos, o que corresponde a 21% dos conflitos em Rondônia, 

atingindo 2.402 famílias (21%), na categoria conflitos por terra (CPT, 2017). 

Os dados coletados pela CPT indicam que em 2017 a região de (Porto 

Velho) e (Ariquemes) de Rondônia, são lugares mais conflitante do estado, 

sendo o espaço dos conflitos agrários mais letais aos posseiros, movimentos 

sociais e suas lideranças e defensores dos direitos humanos no campo. 

 
 

 

A Luta pela terra no Brasil vem desde o início da colonização do Brasil, os 

portugueses chegaram e a primeira coisa que fizeram foi expulsar os índios para 

depois escravizá-los. Atualmente movimentos sociais lutam por políticas 

públicas que possibilitem o acesso e a permanência na terra. 

 
Figura 2 – Assentamento Padre Ezequiel, em Mirante da Serra; 10/02/2020- 
depois de ocuparem a terra os trabalhadores passam a produzir 

 

Fonte: Danilo Ramos, (2020). 

 

Os conflitos e a luta pela terra deram início ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra MST. Desde 1984, após uma série de duras 

lutas de camponeses contra a concentração fundiária no Brasil em plena 

Ditadura Militar, surgiu um movimento unificado pela Reforma Agrária chamado 

Lutar Não é Crime- Movimentos dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-ditadura-militar.htm
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Movimento dos Sem Terra (MST). O movimento teve apoio de setores 

organizados da sociedade civil e de partidos de esquerda, além do apoio 

posterior de entidades internacionais. 

A luta consiste em ocupar terras improdutivas de grande proprietária para 

pressionar o governo a distribuir terras para a agricultura. As terras conquistadas 

pelos trabalhadores rurais, quando reconhecidas pelo governo, são chamadas de 

assentamentos. 

Em muitos dos assentamentos rurais conquistados pelo MST, os 

trabalhadores rurais souberam organizar a produção de alimentos e sua 

comercialização da produção. Para enfrentar as dificuldades de sobrevivência 

que usualmente os pequenos produtores buscam também lutar para conseguir 

do governo financiamentos para produzir na terra. Os desafios para os pequenos 

produtores rurais no Brasil são grandes, não é só ter acesso à terra mais 

condições para plantar, colher e comercializar a produção. 

Após a conquista da terra, os trabalhadores rurais continuam apoiando a 

ocupação de terras por outros trabalhadores rurais sem terra. Dessa maneira, o 

MST expandiu- se rapidamente por todo o país. 

 

Assentamento Padre Ezequiel, em Mirante da Serra; área localizada em 

terras da União sofre há 19 anos invasões de grileiros 

No dia 15 de outubro de 2019, a Polícia Federal deflagrou a Operação 

Padre Ezequiel, com o objetivo de reintegrar a posse de terras do assentamento, 

em atuação conjunta da Polícia Militar de Rondônia, do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) e de servidores da Justiça Federal. 

O que os trabalhadores não poderiam prever é que depois de 19 anos 

assentados, em lotes organizados, estruturados e altamente produtivos, o local 

seria novamente foco de conflito: desde janeiro de 2019 grileiros da região 

invadiram a área de reserva de mata nativa do assentamento, de 

aproximadamente 3 mil hectares. Pelo menos 700 hectares de floresta nativa 

foram desmatados, incluindo áreas de beira de rio, de acordo. (Coopernaper). 

Toneladas de madeira de lei foram retiradas. 
https://deolhonosruralistas.com.br/2020/02/10/ 

http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/10/pf-combate-invasao-de-terras-da-uniao
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/10/pf-combate-invasao-de-terras-da-uniao
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1) Imagens de satélite indicam o desmatamento de 700 ha na área de reserva do 

Assentamento Padre Ezequiel entre maio e julho de 2019, após ocupação por 

grileiro. 

 
Figura 1 – Imagem satélite do Assentamento Padre Ezequiel Ramim 

Fotos: Danilo Ramos, (2020). 

 
 

1) Observe as duas imagens, uma das áreas contém maior quantidade de 

floresta enquanto a outra está sendo desmatada. Faça uma pesquisa na internet 

(site, blogs) e escreva: 

a) O que é uma reserva florestal?    
 
 

b) O que significa grilagem de terras?    
 
 

c) O que diz a Constituição Federal do Brasil sobre Reforma Agrária?    
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d) Em sua percepção, os grileiros desmataram a floresta para realizar qual 

cultivo  agrícola?    

e) Por que é importante preservar as Áreas de Preservação Permanente- APP 
 
 

2) Leia o texto e responda a questão a seguir: 

 

Em 7 de setembro 1997, cerca de 70 famílias lideradas pelo Movimentos dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra denominados “Che Guevara”, ocuparam a 

fazenda pertencente à família Morimoto, localizada no município de Alto Alegre 

dos Parecis, mesorregião geográfica do Leste Rondoniense, com área total de 

aproximadamente 3.600 hectares (ha). Em 2005 o acampamento teve a primeira 

ordem de despejo. Em 2008 os acampados realizaram Reforma Agrária Popular 

da terra e distribuíram entre as famílias, formando um assentamento rural. Hoje 

o Assentamento Che Guevara é responsável pelo crescimento econômico do 

município e melhorou a qualidade de vida de centenas de pessoas. (Suave, 2017). 

 
Figura 2 – Início do acampamento em 1997 

Fonte: Arquivo pessoal do acampamento Che Guevara- Alto Alegre dos Parecis/RO, (2018). 

 
3) A atuação do MST no Brasil pauta-se na luta pela terra e na promoção da 

Reforma Agrária, e contesta o modelo de produção do: 

a) agronegócio 

b) pequenos produtores 

c) da agricultura orgânica 
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d) da agricultura moderna. 

 

4) Os dados atuais da Comissão Pastoral da Terra (CPT) para o ano de 2017 

indicam a ocorrência de 191 conflitos agrários em Rondônia com 17.099 famílias 

atingidas. Destes números,  somente em quatro municípios  do cone-sul se 

registrou 41 conflitos, o que corresponde a 21% dos conflitos em Rondônia, 

atingindo 2.402 famílias (21%), na categoria conflitos por terra (CPT, 2017).  

5) Leiam os textos acima e faça uma análise a respeito do quadro de violência 

e assassinato das pessoas que lutam em defesa da terra em Rondônia. 

 

 

6) A atuação do MST no Brasil pauta-se na luta pela terra e na promoção da 

Reforma Agrária, inserindo-se no contexto de disputas e contestação: 

a) ao agronegócio 

b) aos pequenos produtores 

c) à agricultura orgânica 

d) à limitação da mecanização 

e) ao trabalho escravo rural 

 
 

7). Pesquise em sites jornais a Reforma Agrária, as ocupações de terras e 

reivindicações dos movimentos sociais que lutam para assegurar o acesso à 

terra. Lembre-se de que, geralmente, os jornais se referem aos trabalhadores 

rurais como invasores. Veja na imagem abaixo, quantas vezes aparece à palavra 

“invasão” e discuta com os colegas a diferença de invasão e ocupação 

 
Figura 4 – Noticiário sobre o MST 

Fonte: Nova escola, (2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A formação da consciência espacial do estudante em sua totalidade torna-

se um desafio a ser contemplado no ensino da Geografia. O que se observa em 

muitos casos, o aprendizado é transmitido de forma fragmentada, isolada e 

insignificante.  O que se tem apresentado hoje no ensino da Geografia escolar, 

geralmente são           propostas metodológicas dos livros didáticos. O livro didático é 

sem dúvida um grande instrumento de democratização do conhecimento 

Geográfico, portanto, os conteúdos curriculares que apresentam são universais 

e padronizados, enquantos os regionais/agrário dependem exclusivamente do 

professor querer trabalhar ou não, uma vez que  o mesmo terá que organizá-los 

e sistematizá-los em atividades pedagógicas, para então estabelecer links com 

as diferentes escalas do espaço geográfico, local, regional, nacional e global. 

Olhando por este prisma, a escola em sua estrutura curricular deve 

observar as características culturais em que a escola está inserida e buscar 

conteúdos que aproximam os estudantes a conhecer sua “história” a partir da 

formação do territorial do lugar em que vive, nesta caminhada os estudantes 

podem questionar “os porquês” dos fatos ocorrerem desta forma e não de outra.  

No contexto escolar, o estudo do lugar é a base para compreensão e 

leitura do mundo, o conhecimento mais próximo do estudante e o que se torna 

mais significativo para ele, e no local que as expressões do global se manifesta 

e neste ponto que as contradições dos modelos de desenvolvimento econômico 

se confrontam, mediante aos interesses de grupos sociais. Em face desta 

realidade, devemos pontuar algumas situações observadas no decorrer desta 

pesquisa de dissertação, quando se retrata a Geografia no contexto de sala de 

aula 

No que se refere à defesa dos povos amazônicos, são extremamente 

necessários os estudantes compreenderem as representações simbólicas da 

identidade sociocultural e dos grupos étnicos e entenderem os costumes e as 

tradições, como são transmitidos entre as gerações e como mantêm-se vivas. É 

reconhecível que o primeiro passo para a destruição da identidade desses povos 

está na destruição de seus territórios. Contudo, um dos maiores problemas 

enfrentados pelos povos indígenas e comunidades tradicionais e camponesas 



264 
 

 

está na falta de demarcação e regularização de suas terras. Já com a situação 

da população indígena é mais difícil ainda, visto que mesmo em condições de 

regularização oficial desses territórios tem ocorrido a invasão dos garimpeiros e 

madeireiros. 

Em vista da atual situação que se configura no espaço rondoniense, 

defende-se que estas questões citadas devem ser amplamente discutidas no 

contexto de sala de aula é direito dos estudantes olhar para essa realidade e 

emitir juízo com base nas referências de uma geografia crítica que se utiliza dos 

seus conhecimentos como forma de luta contra as injustiças sociais, visando 

uma transformação do mundo a partir de sua própria realidade. Para tanto, é 

necessário o estudante obter elementos que permitam a construção do 

pensamento geográfico pautado na preocupação ética e moral (consciência 

espacial). 

A representatividade dos conteúdos regionais e locais nas aulas de 

Geografia, no contexto agrário amazônico (agricultura camponesa/familiar, 

Reforma Agrária, violência no campo, desterritorialização dos povos indígenas, 

quilombolas e ribeirinhos), caracteriza um meio de resistência a um modelo de 

educação acrítica de ensino, já que o pedagógico no campo da Geografia escolar 

geralmente tem se traduzido nas propostas metodológicas dos livros didáticos. 

Muitos livros didáticos revelam conteúdos sobre o espaço agrário e a questão da 

terra sob o ponto de vista apenas do agronegócio, as contradições 

socioeconômicas são tratadas dentro de um contexto pacífico e harmonioso, 

numa perspectiva reducionista. 

Oportunizar que os estudantes fomentem a construção de um olhar crítico, 

minucioso e questionador sobre a atual dinâmica agrária que vem se 

consolidando no espaço rondoniense seria a forma de não compactuamos com 

uma educação alienada, em que os estudantes não se veem como parte 

integrante e produtora do espaço, aceitando passivamente, sem questionar ou 

querer mudar o futuro de sua vida no exercício de sua cidadania. 

Convém lembrar que para o estudante enveredar por esses caminhos, há 

de pensar no sujeito professor que é o grande intermediador desse processo, ele 

e suas referências de conhecimento fará a diferença na formação do 

pensamento espacial do estudante, pois ele leva para sala de aula suas 

percepções de “formação seja ela acadêmica ou continuada” .Quando em 2016 
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a SEDUC/RO substituiu a disciplina de Estudo Regional ao padronizar os 

componentes da base diversificada em caráter estadual, já se evidenciava 

índices de que os assuntos regionais não estavam inseridos no planejamento de 

curso do professor, pois as justificativas elencadas pelos mesmos foram à falta 

de conteúdos e materiais didáticos se tornaram entrave para não efetivação 

da disciplina de Estudos regionais em Rondônia. Portanto, a pesquisa apenas 

confirmou o que supostamente acontecia, ou seja, toda a estrutura curricular do 

ensino de Geografia 6º e 7º ano da escola Juscelino Kubitscheck, está 

fundamentada nos conteúdos do livro didático. 

Muito se tem discutido, recentemente, acerca das condições do trabalho 

imposto ao ofício do professor que por ventura a cada dia se afasta de sua 

intelectualidade para execução de tarefas burocráticas demandada de uma 

estrutura organizada, apenas para cumprir o papel de “reproduzir” e não o de 

“criar” . Outra questão, os cursos de licenciatura em Geografia promovidos para 

formação docentes na regional Rolim de Moura ocorreram pela modalidade de 

ensino do PROHACAP e EADs. Os professores prohacapianos alegam que após 

o término                     da graduação não tiveram mais acesso aos conhecimentos científicos 

resultados             das pesquisas realizadas sobre a geografia de Rondônia, já os da 

EAD não tiveram acesso a uma base metodológica da estrutura curricular do 

curso de licenciatura pautada em pesquisas regionais. 

Portanto, percebe-se que esses profissionais possuem um déficit de 

conhecimentos regionais, e suas referências de conhecimento refletem no 

ensino   e prendizagem dos estudantes. 

O exemplo disso, o relato de um professor durante os trabalhos no Grupo 

de Estudo e nas oficinas pedagógicas, disse: que após a exposição do tema 

Dinâmica territorial e Agrária em Rondônia, “afirmar que tinha outra visão acerca 

da realidade agrária em Rondônia e que tais informações farão muita diferença 

ao contextualizar o assunto em sala de aula”. Percebe-se que os/as docentes 

estão cedentes de conhecer a atual produção científica que se configura na 

estrutura territorial de Rondônia haja vista, que seus conhecimentos acerca da 

geografia escolar estão estritamente limitados aos conteúdos do livro didático. 

Tais situações descritas acima foram detectadas nas percepções dos 

resultados da pesquisa realizada com estudante do 6º e 7º ano, a qual constatou 

que a percepção dos estudantes acerca das questões agrárias, são as mesmas 
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descritas pelo livro, que postula para uma visão cunhada nas expectativas das 

políticas neoliberais, como a agricultura empresarial, esquecendo de 

problematizar as consequências que esse modelo de produção agrícola exerce 

no espaço agrário em todo Brasil, principalmente na região amazônica. Sem 

outras referências de “conhecimento” os estudantes não conseguem fazer uma 

leitura das mudanças territoriais que desencadeiam na estrutura agrária do 

estado, cuja movimentação circula em seu próprio espaço de vivência. 

Neste contexto, há de refletir que a formação continuada dos professores 

da educação básica em Rondônia, deve ser pensada por duas instituições que 

ao meu ver são as grandes responsáveis pela educação como um todo. A 

Universidade Federal de Rondônia-UNIR e a Secretaria Estadual de Educação 

SEDUC/RO, são sem sombras de dúvidas as bases para fortalecer a Geografia 

regional no contexto escolar em Rondônia. 

Não há outra instituição que se produz mais conhecimento acerca da 

realidade do espaço geográfico de Rondônia do que a UNIR, são pesquisadores 

de toda a Amazônia que se dedicam em investigar os principais fenômenos 

sociais, ambientais, culturais, econômico populacional que condiz com a nossa 

realidade. 

Considerando toda a trajetória de formação acadêmica dos/as 

professores da regional Rolim de Moura PROHACAP e EAD, tanto a UNIR como 

SEDUC, devem dialogar tendo em vista buscar políticas para formação 

continuada, a fim de implantar um programa de formação continuada 

sistematizada que auxilia o professor a enfrentar os desafios da profissão, ao 

promover encontros, cursos de extensão, seminários, palestras atualização 

científicas direcionadas a complementação profissional do egresso. 

Acredita-se, que só por meio da formação continuada o professor poderá 

adquirir conhecimento para fortalecer as bases metodológicas do ensino da 

Geografia no contexto de sala de aula. Lana Cavalcanti insiste que a base 

metodológica deva está em concordância com a teoria de Vygotsky ao 

oportunizar o estudante a criar o seu próprio conhecimento tendo o professor 

como seu mediador, “o construtivismo” em que os conhecimentos se constituem 

em um processo de construção passando por etapas e a ser problematizada, 

sistematizada e sintetizada, em que os conhecimentos do cotidiano confrontarão 

com os conhecimentos científicos e ambos se projetarão em novas percepções 
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de compreender uma realidade. 

A teoria de Vygotsky, defendida por Lana Cavalcanti, está vinculada com 

a proposta de Demerval Saviani, no método da Pedagogia do Histórico Crítica, 

discutida por Gasparin por meio de uma sequência didática, a qual o estudante 

passa por diferentes etapas de conhecimento para chegar ao aprendizado que 

refletirá sua vida em sociedade. Portanto, o método foi discutido no Grupo de 

Estudo e as oficinas pedagógicas realizadas durante a pesquisa com 

professores da regional de Rolim de Moura. Na oficina pedagógica, os 

professores  apreenderam  sequências didáticas, um exercício pouco praticado 

em sala de aula, onde os conteúdos não são problematizados. Ao perceber que 

o aprendizado se constrói                                      pelas etapas de um plano de aula, o professor sai do 

“automático do livro didático” e consegue se posicionar com os seus 

conhecimentos na especificidade daquela aula, tendo convicção do que 

realmente espera que os estudantes aprendam. 

Quando realizamos a exposição da forma como as imagens e textos do 

livro expedição Geográfica abordam as questões agrárias do Brasil, os 

professores não tinham percebido que uma simples imagem pudesse ocultar 

“verdades” e camuflar outras e sutilmente ser tão preconceituosa. Acredita que  

o Grupo de Estudo e as oficinas pedagógicas suscitaram no professor um olhar 

mais crítico diante dos conteúdos do livro didático. 

A proposta de o professor trabalhar com sequências didáticas torna um 

veículo para a construção do próprio material didático, ou seja, a “produzir”, em 

vez de reproduzir. Ao produzir um material didático o professor deixa a sua 

marca, suas intenções, a sua identidade, a sua história e suas experiências. 

Produzir material didático nos coloca na condição de aprendiz que está 

sempre em busca de superar desafios decorrentes das transformações de um 

mundo dinâmico. 

Os planos de aulas elaborados na proposta de Caderno de Atividade, 

corresponde a segunda parte da dissertação e tem como meta contemplar os 

“objetivos específicos” que é sistematizar temas sobre a Dinâmica Agrária em 

Rondônia, apresentando elementos contraditórios deste processo numa 

perspectiva crítica e analítica da organização do espaço agrário em Rondônia 

Os exercícios no Caderno de atividades é um instrumento de 

aprendizagem, reflexão sobre o lugar em que vivo e sua relação com o mundo. 

Portanto, todos esses elementos abordados no plano de aula, o que configura 
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um Caderno de Atividade são contribuições do conhecimento sistematizado com 

informações geográficas no contexto do Agrário de Rondônia. 

Espera que a presente dissertação possibilite refletir na importância da 

formação continuada para fortalecimento da Geografia Regional e incentivar o 

professor de Geografia elaborar materiais regionalizados que contribuem para 

com sua prática pedagógica em sala de aula. 
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

(USO DE DOCUMENTOS, APLICAÇAO DE QUESTIONÁRIO, USO DE 

IMAGENS E DEPOIMENTOS) 

 
 

Eu José Nilton de Oliveira, CPF 340.483.162-49, RG 421.057 SSP/RO, diretor 

da Escola Juscelino Kubitscheck em Santa Luzia D’Oeste, após conhecer e 

entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar cientes da necessidade do uso de minha imagem, 

documentos /ou depoimento, AUTORIZO, através do presente termo, a 

professora Mirian Pereira Suave, pesquisadora do projeto intitulado “DINÂMICA 

AGRÁRIA EM RONDÔNIA: PROPOSIÇÕES PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL” a realizar as 

imagens que se façam necessárias, aplicação de questionário aos estudantes 

do 6º e 7º ano, assim como pesquisar os documentos que orientam a estrutura 

curricular da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Juscelino 

Kubistchek e depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização desses materiais para fins científicos e de 

estudos (livros, site de pesquisa, material digital/eletrônica de pesquisa, artigos, 

slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741/2003) e 

das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 
 

Santa Luzia D’Oeste - RO, 15 de setembro de 2018. 
 
 
 

 
   

Participante da pesquisa 
 

Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE 2 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS ESTUDANTES 6º E 7º ANO 

 
Nome:     

Nome Da Escola     

Cidade:     

Data: / / . 

 
1) Solicitamos aos estudantes que pesquisassem no livro Expedição 

Geográficas na unidade 07 - Extrativismo e Agropecuária, os seguintes temas 

listados abaixo e indiquem quais deles estão sendo contemplada no livro 

Expedição Geográfica. 

 
1. Pecuária 

2. Agricultura empresarial 

3. Extrativismo 

4. Reforma Agrária 

5. Agricultura familiar 

6. O impacto do agrotóxico na agricultura 

7. Movimentos Sociais 

8. Meio Ambiente 

9. População tradicional (ribeirinhas, quilombolas, povos da floresta) 

10. População indígena 

11. Violência no Campo 

12. O trabalho da mulher na agricultura 

13. O uso da água nas atividades agrícolas 

 
 

2) Lembram ter visto imagem de mulheres rurais no livro didático “Expedição 

Geográfica” ou conhecem mulheres que trabalham em atividades rurais. 

 
3) Conhecem famílias, parentes ou amigos que saíram do campo e vieram morar 

na cidade? 
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4) De onde vem os alimentos que chegam as nossas mesas? 

 
 

5) Marque os recursos didáticos que são mais utilizados pelo/a professor/a, 

obedecendo à ordem decrescente. 

 
1º lugar - Livro didático 

2º lugar-Lousa 

3º lugar-Vídeo 

4º lugar-Slides 

 
6) Em algum momento das aulas o professor promove estudos referente a 

Geografia de Rondônia? 
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APÊNDICE 3 

 
QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO 

GRUPO DE ESTUDO E OFICINAS PEDAGOGICA 

 
 

Prof. Gênero e 
idade 

Formação/Institu 
ição e ano 

Anos 
de 
vida 

Local Município Escolas/a 
tuaram 
(em2018 
Carga 
Horaria 

Anos 
de 
docênc 
ia 

Pós 
Graduação 

P1 Masculino UNIR/Prohacap 50 Rolim de Moura  
60 horas 

25 Gestão 
Ambiental 

P2 Feminino UNIR/Prohacap 47 Alta Floresta 60 horas 28 Gestão 
Ambiental 

P3 Feminino Universidade 
Federal da 
Paraíba 

52 Santa Luzia 
D’Oeste 

40 horas 25 Gestão 
Ambiental 

P4 Masculino Uniasselvi 40 Santa Luzia 
D’Oeste e Alta 
Floresta 

60 horas 02 História da 
Amazônia 

P5 Masculino UNIR/Prohacap 54 Rolim de Moura 40 horas 31 Gestão 
Ambiental 

P6 Feminino Claretiano/UNOP 
AR 

36 Rolim de Moura 40 horas 02 Metodologia 
da História e 
Geografia 

P7 Masculino UNIR/Prohacap 48 Novo Horizonte 40 Horas 22 Gestão 
Ambiental 

P8 Masculino UNIR/Prohacap 43 Nova 
Brasilândia 

40 horas 20 Metodologia 
do estudo de 
Geografia 

P9 Masculino FIAR 46 Rolim de Moura 40 horas 09 Gestão 
Ambiental 

P10 Masculino UNIR/Prohacap 47 Rolim de Moura 40 horas 28 Gestão 
Ambiental 

P11 Masculino UNIR/Prohacap 52 Nova 
Brasilândia 

60horas 24 História 
Contemporâ 
nea 

P12 Feminino Faculdade São 
Luiz. SP 

55 Novo Horizonte 40 horas 25 Metodologia 
dos Estudos 
de Geografia 

P13 Masculino UNIR/Prohacap 49 Santa Luzia 
D’Oeste 

60horas 25 Gestão 
Ambiental 

P14 Masculino UNIR/Prohacap 43 Nova 
Brasilândia 

60horas 24 História 
Contemporâ 
nea 

P15 Masculino UPEB 36 Rolim de Moura 40 horas 11 Mídias 
Educacionai 
s 

P16 Feminino Claretiano/UNOP 
AR 

40 Rolim de Moura 40 horas 01 Gestão 
Ambiental 

P17 Masculino UEPB 50 Rolim de Moura 40 horas 30 Psicopedago 
gia 

P18 Masculino Uniasselvi 31 Alto Alegre 40horas 02 Metodologia 
dos Estudos 
de Geografia 

P19 Masculino Unitins( Fael) 42 Novo Horizonte 40 Horas 08 Gestão e 
Orientação 

P20 Feminino UNIR/Prohacap 48 Castanheira 60 horas 25 Gestão e 
Orientação 

Fonte: Organizado pela autora, (2019). 
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APENDICE 4 

 

MODELO DE PLANO DE AULA 
 

 
PLANO DE AULA 

Componente 
Curricular: 

Geografia ANO/ETAPA 6º ao 9º ano Ensino 
Fundamenta anos finais 

Tema da Aula:  

Os Fundamentos 
Pedagógicos 

 

Unidade Temática:  

Objeto de 
Conhecimento: 

 

Habilidades:  

Competências 
Gerais: 

Competências 
Específicas: de 

Ciências 
Humanas: 

 

Objetivo(s) de 
aprendizagem: 

 

Princípios do 
raciocínio 
geográfico 
utilizados: 

 

 

 

  

Metodologia a ser 
utilizadas: 

 

Atividades que serão desenvolvidas nas aulas ministradas 

Atividade 1  

Atividade 2  

Atividade 3  

A
c
o

m
p

 

a
n

h
a
m

e
 

n
to

 
d

a
s
 

a
p

re
n

d
i 

z
a

g
e

n
s
  

  

A
v
a

li
a
ç

 

ã
o

 6
  

 


