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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar, nas escolas rurais que ofertam o Ensino Médio no 

município de Rio Verde (GO), como foi o desempenho da disciplina de Geografia no ano 

letivo de 2014 em relação ao preparo para o exercício da cidadania dos alunos. O trabalho foi 

dividido em três capítulos. Para atender os objetivos propostos, fez-se uma revisão 

bibliográfica do conceito de cidadania. A concepção encontrada é que esta é a junção de três 

direitos: civis, políticos e sociais. Diferenciou-se a educação ministrada nas escolas rurais do 

município de Rio Verde (GO) da Educação do Campo, esta entendida como uma alternativa 

defendida pelos movimentos sociais ao modelo tradicional, submetida à lógica da educação 

urbana. A perspectiva educacional encontrada nessas escolas mostrou que não há diferenças 

entre o ensino urbano e o rural. Verificou-se junto aos professores de Geografia que 

ministram o Ensino Médio nas escolas rurais do município quais suas concepções e noções de 

cidadania. Nas entrevistas, todos afirmaram que o preparo para a cidadania é elemento 

essencial da educação. Contudo, não deixaram claro uma definição para a mesma. Foi 

também foi realizada uma análise dos livros didáticos de Geografia utilizados no ano de 2014. 

Identificou-se que esses materiais eram os mesmos utilizados nas escolas urbanas, entretanto 

conteúdos presentes como Estado-nação, território, a relação homem-natureza, as 

contradições provocadas pela expansão do capitalismo e a estrutura fundiária brasileira são 

importantes para a aquisição da cidadania, independentemente do lugar onde mora o aluno. O 

ensino de Geografia nas escolas rurais colabora para a formação da cidadania dos alunos, 

todavia, não há preocupação em valorizar o homem do campo em detrimento dos modos de 

vida ligados ao urbano e ao agronegócio. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Cidadania. Educação no campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze in rural schools that offer high school in Rio Verde (GO), how 

was the performance of Geography discipline in the academic year 2014 in relation to the 

preparation for the exercise of citizenship of students. The research was divided into three 

chapters. To meet the proposed objectives, a literature review of the concept of citizenship 

was held. The conception found is that it is the junction of three rights: civil, political and 

social. This was distinguished from education taught in rural schools in Rio Verde (GO) with 

the Rural Education, it was understood that it is as an alternative defended by social 

movements submitted to the traditional logic modal of urban education. The educational 

perspective found in these schools showed that are no differences between urban and rural 

education. It was found with the Geography teachers who teach high school in rural schools 

which are their conceptions and notions of citizenship. In the interviews everyone said the 

preparation for citizenship is an essential element of education. Nevertheless they have not 

made clear a definition for it. It was also performed an analysis of the geography textbooks 

used in 2014. It was identified that these materials were the same ones used in urban schools, 

however present content as a nation-state, territory, the man-nature relationship, the 

contradictions caused by the expansion of capitalism and the Brazilian agrarian structure are 

important for the acquisition of citizenship, regardless of where the student lives. Geography 

teaching in the rural schools contributes to the formation of citizenship of the students, 

however there is no concern to value the farmer at the expense of livelihoods linked to urban 

and agribusiness. 

 

Keywords: Geography teaching. Citizenship. Education in the countryside. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A ciência Geográfica, em suas origens modernas nos séculos XVIII e XIX, foi 

alijada da política, pois os pressupostos positivistas afirmavam que a ciência deveria ser 

“neutra” e, portanto, livre de juízos de valores e posicionamentos ideológicos, conforme 

afirma Moraes (2005). Contudo, diante dos avanços epistemológicos da ciência geográfica, 

sobretudo a partir dos anos 1970, a corrente da Geografia Crítica ou Radical colocou as 

questões sociais e políticas como elementos centrais dos estudos geográficos. Assim, 

consideramos que o ensino de Geografia e as noções de cidadania hoje são fundamentais para 

uma boa formação intelectual dos indivíduos, para que tenham condições de participar 

ativamente na busca dos seus direitos e também na transformação da sua realidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), por sua vez, 

assegura que a educação no Brasil deve ter como um dos seus princípios proporcionar uma 

formação plena na esfera da cidadania aos discentes. O mesmo documento atribui, como 

finalidade do Ensino Médio, “[...] a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.” (BRASIL, 1996, p. 12).  

Do mesmo modo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a área de 

Geografia no que se refere às Ciências Humanas e suas Tecnologias afirmam que o Ensino 

Médio deve proporcionar aos alunos os elementos indispensáveis ao exercício da cidadania 

(BRASIL, 1999). Como as Ciências Humanas no ensino básico abrangem as disciplinas de 

Geografia, História, Sociologia e Filosofia, o ensino dos elementos da cidadania deve ser 

obrigatoriamente realizado por estas disciplinas citadas, não cabendo, portanto, somente à 

Geografia. Contudo, a Geografia ensinada nas escolas, obrigatoriamente tem que contribuir 

para a formação da cidadania. Nas áreas rurais, devido às suas particularidades, a 

responsabilidade da Geografia aumenta, pois as distâncias e as dificuldades de comunicações 

dificultam ainda mais a participação efetiva destas pessoas nos destinos da sociedade, além da 

concepção disseminada de que o campo é um lugar de atraso e fadado ao desaparecimento.  

O ensino de Geografia, por suas próprias características, tem um papel de destaque na 

contribuição para a formação da cidadania, visto que o Estado-Nação é um dos objetos de 

estudo da disciplina, e este é o principal palco de exercício da cidadania. Assim, o propósito 

deste trabalho é investigar como o ensino de Geografia ministrado nas escolas do campo no 

município de Rio Verde (GO), no ano de 2014, tem efetivamente contribuído para a formação 

da cidadania nos alunos, que frequentam o Ensino Médio das escolas rurais do município. 
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Além disso, o conhecimento geográfico do espaço em todas as suas esferas (política, social, 

ambiental, econômica, cultural, entre outras) é fundamental para a compreensão da realidade 

e, condição essencial para transformá-la.  

O interesse no estudo das escolas localizadas no campo no município de Rio Verde 

advém do fato de que este adquiriu forte expressividade na produção agrícola nos moldes do 

denominado agronegócio. O município de Rio Verde integra uma região de forte predomínio 

da agricultura capitalista ou agronegócio. Apresenta intensa concentração fundiária, 

predomínio da produção de grãos (soja e milho) e conta com significativa presença de 

unidades agroindustriais. O agronegócio, de modo geral, tem forte concentração de riqueza e 

de renda e também provoca ações deletérias ao meio ambiente. 

Deste modo, é fundamental que as escolas situadas no campo forneçam condições para 

que os alunos que lá residem compreendam essa realidade no espaço local, para que tenham 

condições de atuar e transformar a realidade em que vivem. Nesse sentido, o principal 

objetivo da pesquisa consistiu em analisar, nas escolas rurais situadas no município de Rio 

Verde, o desempenho da disciplina de Geografia no ensino médio ali oferecida no que tange à 

contribuição aos alunos na promoção da cidadania, no contexto do referido município. 

Dentre os objetivos específicos destacam-se: 

 Apresentar revisão bibliográfica a respeito da formação da cidadania; 

 Apontar e analisar as diferenças entre a educação ministrada nas escolas rurais do 

município de Rio Verde (GO) e a proposta de uma Educação no/do Campo; 

 Analisar o material didático de Geografia utilizado no Ensino Médio nas escolas 

rurais de Rio Verde (GO); 

 Verificar junto aos professores de Geografia as concepções e noções de cidadania 

que eles trazem e que são ensinadas aos alunos das escolas rurais; 

 Averiguar se existem ações procurando oferecer ensino e cidadania que 

contemplem as necessidades da realidade do campo. 

A partir de meados do século XX a sociedade brasileira passou por um intenso 

processo de migração do campo para as cidades, culminando na redução da população rural 

em relação à urbana. Contudo, esta população ainda é significativa, o que faz com que seja 

necessária maior atenção em relação às necessidades e anseios de tais indivíduos. Uma das 

questões básicas para estas populações é a sociedade perceber que o espaço que elas vivem, 

trabalham e estudam apresenta particularidades que lhe são inerentes, devendo ser respeitado 

e valorizado. Neste sentido, cabe à geografia desvendar e contribuir para o entendimento 
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dessas condições peculiares. A própria noção de cidadania no urbano e no rural se apresenta 

cada uma de forma específica, trazendo necessidades e anseios distintos, apesar de suas 

similitudes. 

A educação da maneira como tem sido executada tende a homogeneizar o imaginário 

dos indivíduos do rural com referências, valores e padrões do urbano, estendendo este modo 

de vida para todo o campo. Assim, grande parte dos materiais produzidos, tais como livros e 

apostilas, utilizados na educação rural, são pensados e produzidos para atender o modo de 

vida urbano, em detrimento do rural e do campo. São colocados como se o urbano fosse, 

“naturalmente” uma realidade hegemônica. 

A importância de investigar esse nível de ensino dá-se exatamente pelo fato dos alunos 

estarem próximos a atingirem a maioridade, e portanto aptos a exercerem a cidadania plena do 

ponto de vista formal. Não obstante, é no Ensino Médio que a questão da cidadania é 

abordada de maneira mais efetiva pela legislação que orienta a educação brasileira, como nos 

PCNs. 

Ao final do século XX, a educação do campo ganhou maior importância em 

decorrência das reivindicações efetuadas pelos movimentos sociais do campo. Cumpre 

salientar que, em 1998, ocorreu em Luziânia o primeiro encontro para discutir a educação do 

campo e, desde então, essa proposta de educação vem sendo objeto de estudos e debates 

acadêmicos. Assim, o presente trabalho investigou como os professores encaram a relação 

entre o ensino de Geografia e a cidadania e, ao final, analisou-se como os livros didáticos de 

Geografia utilizados pelas escolas rurais de Ensino médio do município de Rio Verde 

abordam os temas de cidadania, levando em consideração aquela realidade. 

Para a realização do estudo, foi feito um levantamento preliminar nas unidades 

escolares do município de Rio Verde (GO), que ofertam o Ensino Médio, nas unidades 

escolares situadas no campo, identificando suas particularidades. Entre os meses de maio e 

dezembro de 2014 foram entrevistados os cinco professores da disciplina de Geografia e os 

cinco gestores das escolas rurais que possuem o Ensino Médio: EMREF Vale do Rio Doce, 

EMREF Cabeceira Alta, EMREF Monte Alegre, EMREF São José do Pontal e EMREF 

Escadinha do Futuro. As cinco (5) escolas apresentam a inicial EMREF, que significa Escola 

Municipal Rural de Ensino Fundamental, apesar de ofertarem o Ensino Médio. As entrevistas 

possibitaram identificar quais conceitos de cidadania os professores de Geografia abordam em 

suas aulas, e como estão estruturadas as unidades de ensino.  

Além dos professores e gestores das escolas rurais, foram entrevistados os gestores das 

seguintes escolas estaduais: Colégio Estadual Olynto Pereira de Castro e Colégio Estadual 
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Frederico Jayme, que prestam apoio pedagógico e são responsáveis pela certificação dos 

alunos do Ensino Médio das escolas rurais do município de Rio Verde. Também foi 

entrevistado o Secretário Municipal da Educação de Rio Verde, que abordou os problemas do 

ensino rural.  

A partir disto, foram analisados os livros didáticos utilizados nas escolas rurais de Rio 

Verde (GO), de forma a identificar os elementos da cidadania formal, apresentados nos 

materiais em questão. Os fundamentos encontrados foram analisados na perspectiva da 

cidadania desenvolvida por Marshall (1967 apud CARVALHO, 2009, p. 10), que afirma que 

esta se materializa nos direitos civis, políticos e sociais.  

No capítulo 1 apresenta-se uma revisão bibliográfica a respeito da questão da 

cidadania. Discute-se como surgiu esta ideia na sociedade grega e as transformações ocorridas 

posteriormente, bem como a construção do conceito a partir da ascensão da burguesia na luta 

contra os privilégios da nobreza e a opressão da realeza, a universalização dos direitos 

políticos nas sociedades ocidentais e a criação dos direitos sociais a partir das pressões dos 

movimentos proletários. 

O capítulo 2 destaca a diferença que existe entre a Educação do Campo e o Ensino 

Rural no município de Rio Verde (GO), mostrando como se deu o surgimento da proposta da 

Educação do Campo, as principais características da Educação do Campo e se os professores 

relacionam o ensino de Geografia e o conceito da cidadania nas salas de aula. E qual é a 

percepção que os professores têm dos alunos em relação ao tema. Ainda neste capítulo, 

apresenta-se como estão estruturadas as escolas rurais que ministram o Ensino Médio. 

No capítulo 3, a relação entre o ensino de Geografia e a cidadania é demonstrada antes 

da análise dos livros didáticos utilizados nas escolas rurais. Destaca-se a importância dos 

livros didáticos no processo de ensino aprendizagem e quais os elementos fundamentais para 

que o livro didático seja considerado adequado. Verificou-se que os livros didáticos de 

Geografia adotados nas escolas rurais são os mesmos utilizados nas escolas urbanas. Contudo, 

ao final do capítulo, foram realçados elementos que podem auxiliar o aluno a entender a 

complexidade do mundo atual. 
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1 A RELAÇÃO ENTRE ACIDADANIA E A GEOGRAFIA 

 

O presente capítulo visa apresentar fatos históricos e elementos que auxiliem na 

reflexão sobre o conceito de cidadania. Este é, muitas vezes, utilizado de maneira 

indiscriminada. A palavra cidadania é recorrente no senso comum, no dia a dia, mas também 

utilizada por educadores, políticos, estudiosos e jornalistas. Pinsky (2003) enfatiza que muito 

se fala sobre o assunto, mas pouco se sabe sobre a cidadania. A importância de se debruçar 

sobre a mesma é vital para impedir que noções equivocadas não obscureçam os avanços 

obtidos, possibilitando que se avance ainda mais num país como o Brasil, em que a cidadania 

está longe de ser uma realidade para muitos indivíduos. Ao mesmo tempo, pretende-se que 

seja possível identificar contradições espaciais e sociais que dificultam sua universalização.  

Buscar uma definição, mesmo que geral, para cidadania, não é tarefa simples, pois o 

conceito apresenta enorme amplitude e pode aparecer em discursos com intenções e 

formações ideológicas variadas. O senso comum a coloca como tudo aquilo que está 

relacionado ao bem-estar social das pessoas, incluindo-se a participação nos bens materiais, 

culturais e nos destinos da sociedade. Para Castro (2011), é necessário buscar o equilíbrio 

entre direitos e deveres entre o indivíduo e a sociedade para que seja possível compreender 

seus diversos significados ao longo do espaço e do tempo. 

Cidadania é, porém, palavra que contém muitos significados, não sendo possível 

estabelecer um conceito suficientemente abrangente e objetivo que recubra o 

conjunto das práticas políticas e sociais variáveis no tempo e no espaço por ela 

evocados. Desde as concepções da pólis grega, passando pelos conteúdos modernos 

instituídos pela Revolução Francesa, até a gama variada de acepções da atualidade, 

apenas um núcleo forte resiste no conceito: aquele que considera o justo equilíbrio 

entre direitos e deveres na relação entre indivíduos e comunidade. Se este núcleo 

não resolve totalmente o problema do conceito, ele tem constituído um ponto de 

partida filosófico necessário (CASTRO, 2011, p. 201). 

 

As primeiras concepções de cidadania estão ligadas aos gregos antigos, principalmente 

aos atenienses. Lá eram considerados cidadãos apenas os homens livres nascidos em Atenas. 

Desse modo, as mulheres, os escravos e os estrangeiros não tomavam parte da condução dos 

negócios da cidade. Contudo, é importante ressaltar que apesar da sociedade grega, 

principalmente a ateniense, ser uma sociedade escravista, houve um importante grau de 

trabalho livre nessas sociedades, com reflexos na formação da cidadania, conforme afirma 

Wood (2011):  
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A extensão do trabalho escravo ainda é uma questão controversa, mas não restam 

muitas dúvidas de que os pequenos proprietários que trabalhavam a própria terra 

eram o núcleo da produção agrícola. Está fora de questão que nas grandes 

propriedades havia um estoque permanente, mas não muito grande, de escravos para 

o trabalho agrícola; mas as propriedades eram geralmente pequenas, e mesmo os 

proprietários ricos possuíam vários pequenos lotes espalhados, em vez de grandes 

unidades. Embora pouco se saiba sobre como se trabalhava nessas propriedades 

menores, oferecê-las a arrendatários ou a meeiros era um expediente mais prático 

que empregar escravos (WOOD, 2011, p. 158). 

  

Esse trabalho livre foi responsável pelo surgimento do cidadão agricultor, que acabou 

participando da democracia. Contudo, houve resistências a esta participação, inclusive dos 

filósofos Sócrates e Aristóteles. Sócrates afirmava que a política deveria ser feita por 

especialistas, no caso os filósofos governantes. Aristóteles, por sua vez, afirmava que aqueles 

obrigados a trabalhar, como os artesãos, os comerciantes e os trabalhadores braçais, não 

estariam aptos a exercerem a cidadania. Mesmo assim, o ideal de cidadania grega ainda 

inspira a luta dos cidadãos nas sociedades ocidentais contemporâneas.  

No seu conceito de cidadania, Aristóteles adota um ponto de vista bastante estreito. 

Só os homens capacitados não apenas para votar, mas também para tomar parte 

direta e ativa no processo de governar o Estado, serão chamados de cidadãos. Isto 

exclui a vasta massa de agricultores e trabalhadores, julgados inaptos para exercer 

funções políticas (RUSSELL, 2003, p. 149). 

 

Se a cidadania nasceu na Antiguidade, foi na Idade Moderna, principalmente na 

transição do feudalismo para o capitalismo, que ela começou a se desenvolver. A noção de 

indivíduo só foi possível quando o camponês começou a se livrar da submissão que era 

imposta pelos senhores feudais por meio dos impostos e obrigações. A ideia do indivíduo 

isolado surgiu quando o trabalho assalariado se desenvolveu, pois “libertou” o sujeito das 

obrigações feudais ou mesmo corporativas. O avanço do capitalismo possibilitou aos antigos 

senhores feudais utilizarem suas terras para produzir matérias-primas para o mercado. Na 

Inglaterra foi comum a expulsão de camponeses em razão da criação de ovelhas que 

forneceriam lã para as indústrias que surgiam a partir da Revolução Industrial. Para Wood 

(2011), o preço a pagar pela soberania individual foi a expulsão dos camponeses das antigas 

terras comunitárias e aldeias. 

Em certo sentido, a criação da soberania individual foi o preço pago pela multidão 

trabalhadora para entrar na comunidade política, ou, para ser mais preciso, no 

processo histórico que gerou a ascensão do capitalismo e o trabalho assalariado 

“livre e igual” que se juntou ao corpo dos cidadãos, foi o mesmo processo em que os 

camponeses foram despossuídos e desenraizados de sua propriedade e de sua 

comunidade, com seus direitos comuns e costumeiros (WOOD, 2011, p. 181). 

 

 Para Mondaini (2003), pensar a expansão dos direitos da cidadania remete a um país, à 

Inglaterra do século XVII. A luta pelo poder político por meio das Revoluções Inglesas de 
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1640 e 1688 revelou a disputa entre a mentalidade medieval representada pela realeza e a 

inquieta burguesia daquele país. Apesar da violência na fase inicial das revoltas, o resultado 

final foi a conciliação. A burguesia conseguiu retirar o poder da nobreza e transferi-lo ao 

parlamento, local onde sua influência era incontestável. Assim, foi criado o parlamentarismo 

monárquico inglês, em que o rei reina, mas não governa. Esse período revolucionário 

preparou a passagem do capitalismo comercial ao industrial. 

 Para a burguesia nascente, preservar as suas propriedades significava limitar os 

poderes políticos do Estado, através da divisão dos poderes. A intenção era evitar o 

reaparecimento de poderes tirânicos que não possuíam limites, o que consequentemente, 

poderia se voltar contra as propriedades privadas. Os direitos adquiridos pelos revolucionários 

liberais ingleses estavam associados quase que exclusivamente aos proprietários. 

O poder político dos liberais foi, pelo menos até o final do século XIX, uma 

prerrogativa associada à posse de bens materiais. O direito à representação política, 

a possibilidade de fazer representar em um dos três poderes que se tornarão clássicos 

com o filósofo francês Montesquieu (executivo, legislativo e judiciário) era vedado 

aos não-proprietários. A cidadania liberal foi, pois, uma cidadania excludente, 

diferenciadora de “cidadãos ativos” e “cidadãos passivos”, “cidadãos com posses” e 

“cidadãos sem posses” (MONDAINI, 2003, p. 131). 

 

 A cidadania liberal forjada a partir da Revolução Inglesa enfatizando as liberdades 

individuais, trouxe elementos extremamente inovadores e revolucionários, como a liberdade 

de opinião, da escolha da religião e o fortalecimento do Parlamento em relação ao poder real. 

Essas mudanças não significaram que a luta pela cidadania estava terminada. Mas foram um 

ponto de partida promissor, inclusive estando inseridas como parte do patrimônio universal, 

como afirma Mondaini (2003). 

[...] é preciso que de uma vez por todas as liberdades individuais sejam apropriadas 

como uma conquista universalmente válida, inserindo-se suas várias formas 

(liberdade de pensamento e expressão, liberdade de ir e vir, tolerância religiosa, 

habeas corpus, direito à privacidade etc.) no conjunto do patrimônio civilizacional 

mundial. Isso devido ao fato de terem tais “liberdades civis” passado a ser do 

interesse dos indivíduos como um todo, independentemente da sua extração social 

(MONDAINI, 2003, p. 131). 

 

De acordo com Carvalho (2009), tornou-se comum desdobrar a cidadania em direitos 

civis, sociais e políticos. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Os 

direitos civis começaram a se desenvolver nos séculos XVII e XVIII, quando a liberdade 

religiosa, de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, eram ideais que 

começaram a aparecer nas legislações das nações europeias mais ricas. Obviamente que estes 

direitos correspondiam às aspirações da cada vez mais influente burguesia.  
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O autor que desenvolveu a distinção entre as várias dimensões da cidadania, T. A. 

Marshall, sugeriu também que ela, a cidadania, se desenvolveu na Inglaterra com 

muita lentidão. Primeiro vieram os direitos civis, no século XVIII. Depois, no século 

XIX, surgiram os direitos políticos. Finalmente, os direitos sociais foram 

conquistados nos século XX. Segundo ele, não se trata de sequência apenas 

cronológica: ela é também lógica. Foi com base no exercício dos direitos civis, nas 

liberdades civis, que os ingleses reivindicaram o direito de votar, de participar do 

governo de seu país. A participação permitiu a eleição de operários e a criação do 

Partido Trabalhista, que foram os responsáveis pela introdução dos direitos sociais 

(CARVALHO, 2009, p. 10-11). 

 

De maneira semelhante, Silveira e Campelo (2013) concordam que o conceito de 

cidadania no século XX originou-se a partir da sequência evolutiva do modelo inglês, apoiado 

inicialmente em concepções liberais, posteriormente superadas com a ampliação dos 

chamados direitos sociais, econômicas e culturais. 

No século XX surgiu um novo conceito de cidadania. Preocupado com a evolução 

da cidadania na Inglaterra, Tomas Humphrey Marshall enunciou seus elementos 

articuladores, que seriam os direitos civis (século XVIII), políticos (século XIX) e 

sociais (século XX), conquistados nessa ordem. A interpretação de Marshall se 

aproximava – e muito – da ideia de progressiva ampliação dos direitos mediante as 

necessidades. Com efeito, após a Primeira Guerra, quando nos referimos aos direitos 

dos seres humanos, não falamos apenas dos direitos individuais, sejam eles civis ou 

políticos, mas incluímos os direitos sociais, econômicos e culturais. Superava-se 

definitivamente o conceito liberal de cidadania para entendê-la como conjunto de 

direitos civis, políticos e sociais [...] (SILVEIRA; CAMPELLO, 2013, p. 111). 

 

Os direitos políticos materializados na possibilidade dos cidadãos escolherem seus 

representantes, ou serem eleitos, para os cargos públicos, só se consolidaram nas sociedades 

ocidentais no decorrer do século XX. O sufrágio universal é uma conquista recente. Em 

muitos países existiam diversas formas de impedir a participação de grande parte da 

população. Deste modo, eram excluídos dos direitos políticos determinados grupos raciais, 

mulheres e pessoas de baixa escolaridade. Por exemplo, os negros estadunidenses só 

conquistaram o direito de votar em todos os estados da federação apenas na década de 1960. 

As mulheres adquiriram o direito ao voto nos Estados Unidos em 1920, na Inglaterra em 1928 

e no Brasil somente em 1932. 

Outros países, entretanto, já haviam concedido o direito ao voto às mulheres antes 

que mulheres de todos os estados o conquistassem nos Estados Unidos. Isso ocorreu, 

antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, em países do norte da Europa 

especialmente: na Finlândia, em 1906, e na Noruega, 1913. Porém, coube à Nova 

Zelândia o mérito de ser o primeiro país a conferir às mulheres esse direito político 

em termos nacionais, ainda no século XIX, 1893 (PINSKY; PEDRO, 2003, p. 295). 

 

A expansão da cidadania acabou por criar a noção de que as atuais democracias 

representativas são o que de mais avançado há na gestão social e política. É inegável que esse 

modelo criou oportunidades de participação e, até mesmo de certas mudanças sociais, mas a 
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ênfase dada na possibilidade de escolher representantes para cargos públicos eletivos e não a 

participação direta, através de referendos e plebiscitos, acaba reduzindo a dimensão da efetiva 

participação popular. Buscar formas de controle democrático é necessário, principalmente nas 

democracias representativas para submeter o Estado e o mercado aos interesses coletivos, 

como afirma Demo (2008):  

Como regra, o controle democrático é visto com respeito ao Estado e significa a 

capacidade de colocar o Estado a serviço da sociedade, mantendo-o como genuíno 

“serviço público”. Mas é importante que este controle também atinja o mercado, 

ainda que o capitalismo tenha espargido a ideia, sobretudo nesta retomada 

neoliberal, de que suas “leis” seriam intocáveis [...] (DEMO, 2008, p. 13). 

 

Os representantes eleitos, muitas vezes tomam decisões contrárias às aspirações 

populares em favorecimento dos interesses de uma minoria. Assim, é fundamental buscar 

formas de controle pela população, no sentido de garantir que as decisões tomadas no âmbito 

do Governo estejam de acordo com os interesses da maioria e que também possam ser melhor 

debatidas entre todos os segmentos da população. Também é preciso que as chamadas leis de 

mercado não sejam aceitas como determinações absolutas. A sociedade deve possuir o direito 

de questioná-las, para que seja ela a maior beneficiada e não os agentes dominantes do 

mercado, como tem predominado. 

O que se convencionou chamar leis de mercado, na verdade correspondem às 

imposições que o modelo capitalista tem disseminado pelas sociedades. O aparecimento do 

capitalismo provocou grandes mudanças sociais. A classe que conseguiu acumular riquezas 

(burguesia) passou a lutar por direitos, contra os privilégios da nobreza e da realeza. 

Contraditoriamente, o fortalecimento do capitalismo é responsável pela ampliação da 

cidadania a significativo número de indivíduos.  

As diferentes etapas do capitalismo fizeram surgir tipos de cidadania ou defesa de 

certos direitos. No capitalismo comercial a liberdade de ir e vir era muito importante para a 

ampliação dos negócios. 

A burguesia foi considerada revolucionária até o momento da Revolução Francesa, 

pois a partir daí consolidou-se no poder e fez com que acabassem com as desigualdades 

sociais baseadas no nascimento, o que atingiu diretamente os nobres na época. No entanto, 

manteve e até acentuou a exploração da nova classe desfavorecida (dominada), o proletariado. 

O novo status quo passou a privilegiar não mais a origem nobre, mas aqueles que 

conseguiram acumular riquezas, que tinham então o poder econômico e agora também o 

poder político. Os artigos primeiro e segundo e também o dezessete da Declaração dos 
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Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada no contexto da Revolução Francesa, deixam clara 

a importância da propriedade, considerando-a um direito “natural”. 

Art. 1º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só 

podem fundamentar-se na utilidade comum. 

Art. 2º A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais 

e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão. 

[...] 

Art. 17 Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode 

ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir 

e sob condição de justa e prévia indenização (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

2015). 

 

A ascensão econômica da burguesia foi um processo que ocorreu lentamente na 

transição do feudalismo para o capitalismo na Europa e, em sua fase inicial possuía 

características mercantilistas, sendo por isso denominado de capitalismo comercial ou pré-

capitalismo. Esse período corresponde ao aparecimento dos Estados nacionais, momento em 

que os reis contaram com o apoio dos comerciantes (burgueses) para enfrentar o poder 

político dos nobres. O fortalecimento do poder dos reis favoreceu diretamente os negócios dos 

comerciantes. A criação de um espaço nacional, da moeda única e maior uniformidade nos 

impostos eram aspirações dos emergentes comerciantes da época. 

O apoio da rica burguesia ao fortalecimento real significou empréstimos, que foram 

utilizados em guerras e lutas para a consolidação dos Estados nacionais. Também viabilizou 

as grandes navegações pelo Oceano Atlântico, resultando na descoberta do continente 

americano e o aumento de trocas comerciais com o Oriente, principalmente com a Índia e a 

China. Apesar dos benefícios obtidos pelas burguesias, seja pela ampliação do comércio ou 

pelos lucros dos empréstimos, estas ainda não participavam diretamente dos destinos daqueles 

Estados. Apesar da nobreza ter sido subjugada pelo poder da burguesia, seus privilégios foram 

mantidos e a sua influência política junto aos reis era ainda enorme. A burguesia, cada vez 

mais rica, defrontou-se com uma nova situação, o fortalecimento exagerado do poder dos reis, 

gerando o chamado absolutismo. 

 O absolutismo de muitos monarcas ameaçava os interesses da burguesia. Esse 

período correspondeu ao fim do mercantilismo e o início da fase liberal do capitalismo. As 

mudanças no modelo político econômico, que defendiam que o Estado não deveria intervir 

nas atividades econômicas refletiu bem o tipo de cidadania que apareceu nessa fase. A ênfase 

era nos direitos “naturais”, surgindo a questão do indivíduo livre da opressão do Estado. 

A fase liberal do capitalismo logo foi substituída pela fase monopolista ou 

oligopolista e de intensa exploração sobre os trabalhadores. Conforme afirma Covre (2006): 
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Os trabalhadores, por exemplo, sofreram intensa exploração no século XIX; para 

sobreviver, reagindo a essa exploração, conseguiram com muita dificuldade se 

organizar em corporações – sindicatos que pressionaram os capitalistas a diminuir a 

jornada do trabalho, aumentar os salários e, assim, melhorar as condições de vida. O 

capital reagiu à ofensiva operária criando mais e mais tecnologia para diminuir a 

dependência dos trabalhadores. Então, os trabalhadores procuram se atualizar em 

sua relação com a tecnologia. Os capitalistas acenam com o processo participativo 

de lucros de empresa, para neutralizar a ofensiva trabalhista (COVRE, 2006, p. 39). 

 

No século XIX, o proletariado começou a se organizar. A exploração fez surgir 

ideias como o anarquismo e o socialismo. O proletariado assumiu a vanguarda revolucionária 

que outrora fora da burguesia. Para lutar pela melhoria das condições de trabalho, era 

necessária a participação nos rumos da sociedade ou mesmo a tomada do poder. Os direitos 

políticos eram somente privilégios dos mais ricos. As lutas pelo sufrágio universal e pelo 

direito do voto às mulheres ocorreram amparadas pelos ideais socialistas. 

A Revolução Russa, junto à ocorrência da crise do capitalismo ocasionado pelo 

Crash da bolsa de Nova York em 1929, criaram um ambiente de grande contestação ao 

modelo capitalista. De um lado, a proposta de uma nova sociedade em que não haveria a 

exploração do trabalhador e, do outro lado, uma crise que levou ruína, desespero, desemprego 

e até mesmo fome para o centro do capitalismo mundial, especialmente os Estados Unidos da 

América (EUA). Medidas adotadas nos EUA, por meio do New Deal com base nas ideias de 

Keynes que indicavam maior participação do Estado na economia e a explosão da II Guerra 

Mundial, colaboraram para o fim da crise. 

O principal palco da Segunda Guerra Mundial foi o continente europeu. Assim, os 

países do continente enfrentaram grandes dificuldades ao fim da mesma em virtude da grande 

destruição de seu sistema produtivo, criando um ambiente propício para a expansão das ideias 

socialistas, considerando que a União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) também 

teve papel decisivo na derrota do totalitarismo fascista e nazista. Assim, a crise econômica 

capitalista dos EUA e a possibilidade de implantação de modelos de planificação das 

economias, contribuíram para que os direitos sociais ganhassem importância. Para Covre 

(2006) a saída foi a implantação de um modelo “híbrido” entre o capitalismo e o socialismo. 

Assim os capitalistas/tecnocratas pretendiam implantar o Estado de Bem-Estar, 

proposta “socializante” porque estaria no meio-termo entre o capitalismo liberal e o 

socialismo cerceador vigente, ao guardar desses modelos apenas traços positivos, 

desfazendo-se dos traços deletérios. Conservaria dessa forma a igualdade, a 

preocupação com a distribuição e justiça social do socialismo, despojando-se do 

cerceamento à liberdade do socialismo existente, bem como manteria a liberdade do 

capitalismo, sem reter o caráter de exploração intensa da etapa liberal (COVRE, 

2006, p. 45). 
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O avanço da cidadania, no que se refere aos direitos sociais, ocorreu com mais 

intensidade nos países europeus e, de maneira menos intensa em outros países. O Estado foi o 

responsável em expandir serviços de educação, saúde e previdência social para a população. É 

inegável que tais benefícios melhoraram a qualidade de vida das populações onde o modelo 

de Bem-Estar Social (Welfare State) funcionou em sua plenitude, como em vários países 

europeus, caso da Suécia e Dinamarca. No entanto, é necessário que a classe trabalhadora 

perceba que esta estratégia capitalista provocou enorme capacidade de desmobilização destes. 

Foi essa estratégia capitalista que, contraditoriamente, ao mesmo tempo em que concedeu e 

expandiu certos direitos aos trabalhadores, conseguiu preservar sua essência, que é a 

exploração do trabalhador pelo capitalista. 

 

1.1 A QUESTÃO DA CIDADANIA NO BRASIL 

 

A cidadania no Brasil, segundo Carvalho (2009), não seguiu a sequencia de 

desenvolvimento do modelo inglês, no qual primeiro desenvolveram-se os direitos civis, 

depois os políticos e, por fim os sociais. Algumas particularidades brasileiras dificultaram a 

expansão dos direitos aos cidadãos na mesma sequência anteriormente citada.  

As elites brasileiras que utilizavam a mão de obra escrava estavam mais interessadas 

em manter o status quo do que em defender ou mesmo permitir qualquer avanço dos direitos 

civis. Também a efetivação dos direitos políticos sofreu a oposição das oligarquias, que não 

permitiam qualquer mudança que colocassem em risco o seu protagonismo nos destinos do 

país. E assim, houve a expansão de alguns direitos sociais, que só se concretizaram, 

contraditoriamente, nos períodos de governos ditatoriais, como o período Vargas (1930-1945) 

e de governos autoritários, como o regime militar (1964-1985). 

[...] O percurso inglês foi apenas um entre outros. A França, a Alemanha, os Estados 

Unidos, cada país seguiu seu próprio caminho. O Brasil não é exceção. Aqui não se 

aplica o modelo inglês. Ele nos serve para comparar por contraste. Para dizer logo, 

houve no Brasil pelo menos duas diferenças importantes. A primeira refere-se à 

maior ênfase em um dos direitos, o social, em relação aos outros. A segunda refere-

se à alteração da sequência em que os direitos foram adquiridos: entre nós o social 

precedeu os outros. Como havia lógica na sequência inglesa, uma alteração dessa 

lógica afeta a natureza da cidadania. Quando falamos de um cidadão inglês, ou 

norte-americano, e de um cidadão brasileiro, não estamos falando exatamente da 

mesma coisa (CARVALHO, 2009, p. 11-12). 

 

A virtude do modelo inglês é a facilidade para identificar os avanços dos direitos de 

maneira linear, favorecendo comparações. Contudo o próprio conceito de cidadania é 

diferente para cada lugar. O cidadão brasileiro é diferente de outras concepções de cidadão. O 



24 

 

povo brasileiro através da ocupação de determinado espaço e por processos históricos 

singulares desenvolveu sua cidadania, ainda que precária. 

 

1.1.1 O longo caminho para a conquista dos direitos políticos para os brasileiros 

 

Desde o surgimento do Estado brasileiro logo após a Independência em 1822, a 

participação dos brasileiros por meio do voto sofreu constantes avanços e retrocessos ao longo 

da história. Após a Independência do Brasil, o Imperador Pedro I fechou a Assembleia 

Constituinte e outorgou a Constituição de 1824. Essa Constituição previa o voto censitário, ou 

seja, só era eleitor quem comprovasse uma determinada renda, fosse do sexo masculino e 

maior de 25 anos. Não era uma renda alta para os padrões da época, mas excluía todos os 

pobres, pois não se deve perder de vista o fato de que a sociedade brasileira era uma 

sociedade escravista e já fortemente desigual. Por isso, estes critérios definidos faziam com 

que somente a elite do país, formada por homens brancos, tivesse direito ao voto. Entretanto, 

para Carvalho (2009), mesmo assim essa participação nas eleições era considerada alta, 

considerando a situação dos países europeus. 

De acordo com o censo de 1872, 13% da população total, excluídos os escravos, 

votavam. Segundo cálculos do historiador Richard Graham, antes de 1881 votavam 

em torno de 50% da população adulta masculina. Para efeito de comparação, 

observe-se que em torno 1870 a participação eleitoral na Inglaterra era de 7% da 

população total; na Itália, de 2%; de Portugal, de 9%; na Holanda, de 2,5%. O 

sufrágio universal masculino existia apenas na França e na Suíça, onde só foi 

introduzido em 1848 (CARVALHO, 2009, p. 31). 

 

Sob a justificativa de melhorar a qualidade das eleições, foi aprovada a reforma 

eleitoral de 1881, a chamada Lei Saraiva. Pela nova legislação os analfabetos estavam 

proibidos de votar. A Proclamação da República não alterou muito a participação do 

eleitorado, porém introduziu algumas medidas novas, como: o fim do voto censitário, redução 

da idade de 25 para 21 anos, mas manteve a proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. 

A exclusão pela escolaridade acabou configurando como uma barreira maior que a provocada 

pelo voto censitário. Aproximadamente 10% da população votavam antes de 1881, número 

pequeno se comparado com o eleitorado atual, mas maior que o eleitorado das décadas 

seguintes, como afirma Canêdo (2003): 

Os efeitos dessas medidas foram dramáticos: em 1872 votaram 1.097.698 eleitores 

(10,8% da população). Em 1881, votaram 1%; em 1886, 0,8%. Somente em 1945, 

ou seja, 64 anos após a Lei Saraiva, e após quatro mudanças de regime – Império, 

Primeira República, Segunda República, Estado Novo – conseguiu-se atingir o 

mesmo índice de eleitores anteriores à lei de 1881 (CANÊDO, 2003, p. 530). 

 



25 

 

O início da República marcou um período de grande dificuldade para a efetivação do 

direito ao voto. A adoção do federalismo e a transformação das províncias em estados-

membros significaram maior autonomia para elites locais, que rapidamente começaram a 

controlar as eleições através dos mais variados artifícios. Era o apogeu do coronelismo. Os 

eleitores sofriam pressões e até mesmo violência física se não votassem nos candidatos 

escolhidos pelos coronéis. Nesse período eram comuns as expressões “curral eleitoral” e 

“voto de cabresto”, pois os eleitores eram vistos quase como “animais controlados” para 

atender os desejos dos poderosos de então.  

A chamada “Revolução de 1930” prometia revolucionar os costumes eleitorais, e 

assim, no Governo Provisório de Getúlio Vargas, foi criada a justiça eleitoral, que permitiu o 

voto das mulheres e instituiu o voto secreto. A grande contradição dessas reformas deveu-se 

ao fato de que nos anos seguintes foi implantado o Estado Novo (1937-1945), que se 

configurou como o maior período da história brasileira pós-independência sem nenhuma 

eleição. 

Entre os anos de 1945 e 1964, o direito ao voto pôde ser exercido com maior 

liberdade. Todavia, o Golpe Civil Militar de 1964 acabou restringindo esse direito. As 

eleições para o poder legislativo continuaram regulares, mas para o poder executivo, que 

detinha as maiores prerrogativas − Presidente da República, governadores de estado, prefeitos 

das capitais e cidades consideradas essenciais à segurança −, o voto era indireto e tutelado 

pela cúpula militar. De acordo com Canêdo (2003), apesar das limitações dos direitos 

políticos, contraditoriamente os governos militares, estimulavam a participação popular nas 

eleições, como forma de legitimar o modelo. 

O regime militar, em meio a toda sorte de casuísmos (abolição dos partidos 

existentes nos anos 50, com permissão para dois novos atuarem, eleições 

presidenciais e para governadores transformadas em indiretas, fechamento do 

Congresso em duas ocasiões, entre outros), se sustentou com base nas eleições 

proporcionais, que não foram suspensas. [...] Com argumentos cívicos, foi 

estabelecida a multa de até três salários mínimos para os eleitores que não alistassem 

ou não votassem, além da exigência da prova de ter votado para obter passaporte ou 

carteira de identidade, inscrever-se para concurso e obter empréstimo de órgãos 

públicos. Com isso, entre 1966 e 1982, a participação do eleitorado cresceu 163% 

(CANÊDO, 2003, p. 533).  

 

Em 2014 completou-se 30 anos do auge de um dos mais emblemáticos movimentos 

sociais brasileiros na luta pelos seus direitos políticos: o “Diretas Já”. Talvez, o único 

movimento que teve o mesmo grau de simpatia e adesão junto à população tenha sido o 

movimento abolicionista, no século XIX. Esse movimento teve início em apoio à Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) apresentada em 2 de março de 1983, e assinada pelo deputado 
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federal Dante de Oliveira (PMDB-MT), e, mais 176 deputados e 23 senadores. Essa proposta 

previa eleições diretas para o sucessor do então presidente, o general João Figueiredo, pois 

desde 1964 as eleições presidenciais eram indiretas.  

O movimento espalhou-se e ganhou popularidade principalmente a partir do final de 

1983 e, atingindo seu ápice no início de 1984. Foram realizados comícios nas grandes cidades 

brasileiras, tais como: Goiânia, Teresina, Curitiba, Salvador, João Pessoa, Rio de Janeiro, São 

Paulo entre outras. Os principais líderes do movimento eram políticos tradicionais do PMDB, 

como os governadores Franco Montoro, Íris Rezende, Tancredo Neves, o deputado federal 

Ulysses Guimarães e o senador Fernando Henrique Cardoso. Também tiveram destaque 

políticos de outros partidos, como o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), o 

ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Para Leonelli e Oliveira (2004) a campanha das 

“Diretas Já” mobilizou vários elementos da sociedade civil.  

A campanha foi além dos limites político-partidários para se inserir definitivamente 

na sociedade civil, através de entidades de classe, organizações sociais, associações. 

Publicitários, jornalistas, advogados, artistas, sindicalistas, empresários, professores, 

estudantes, arquitetos, engenheiros e muitas outras categorias se uniam, lançando 

manifestos e realizando atos Pró-Diretas (LEONELLI; OLIVEIRA, 2004, p. 337). 

 

Além dos políticos, também apoiavam os comícios atores e atrizes, tais como Mário 

Lago, Lucélia Santos, Raul Cortez, Christiane Torloni, a então deputada federal e atriz Bete 

Mendes, entre outros. O jogador de futebol Sócrates também esteve presente em vários 

comícios. Outras personalidades como Chico Buarque, Martinho da Vila, e a cantora Fafá de 

Belém cantavam em vários eventos das Diretas. O locutor esportivo da Rádio Globo Osmar 

Santos apresentou muitos comícios. Leonelli e Oliveira (2004, p. 377) afirmam que: “a 

presença de Osmar Santos na campanha das Diretas estabeleceu um vínculo alegre entre 

algumas paixões do povo brasileiro: o futebol, a política e a piada”. 

Sob uma forte pressão dos militares, a proposta da emenda Dante de Oliveira foi 

rejeitada em 20 de abril de 1984, pela Câmara dos Deputados, e assim a eleição do sucessor 

de João Figueiredo ocorreu de forma indireta. No início de 1985, após intensas negociações e 

apoio de muitos políticos simpatizantes do regime militar, foi eleito para presidente o ex-

governador de Minas Gerais Tancredo Neves e para vice o ex-presidente do Partido 

Democrático Social (PDS) − partido de sustentação do Governo Militar − José Sarney.  

O lento processo de redemocratização brasileira foi uma estratégia adotada pelo ex-

presidente Ernesto Geisel e pelo ex-ministro Golbery do Couto, que desejavam a qualquer 

custo uma transição pacífica e sem revanchismo contra as Forças Armadas e as elites que 
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apoiaram a ditadura. Para isso, foi necessário impedir mais uma vez o voto direto da 

população para Presidente da República. No Colégio Eleitoral composto pelos Deputados 

Federais, Senadores e seis delegados de cada unidade da federação eleitos pelas assembleias 

legislativas, escolheu-se a dupla Tancredo e Sarney. Devido à doença e morte de Tancredo, 

assumiu José Sarney, político que apoiou por duas décadas a Ditadura Civil Militar.  

A consolidação dos direitos políticos para o povo brasileiro ganhou força com a 

promulgação da Constituição de 1988. E assim, em 1989, os eleitores finalmente puderam 

votar livremente para Presidente da República. Essa eleição contou com 21 candidatos, 

representando um amplo leque de posições políticas. Entre os candidatos estavam uma 

mulher, o representante do PCB (Partido Comunista Brasileiro), o representante do PV 

(Partido Verde), representantes dos partidos tradicionais PMDB e PFL (Partido da Frente 

Liberal, que ao lado do PDS, foram herdeiros da antiga ARENA, da época da Ditadura Civil 

Militar), um representante dos latifundiários, entre outros. Mas a disputa no segundo turno 

ficou entre dois jovens candidatos: o deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva do PT, e o 

ex-governador de Alagoas Fernando Collor de Mello, do inexpressivo PRN (Partido da 

Reconstrução Nacional). 

A disputa final entre os dois candidatos foi acirrada. Do lado do PT, mobilizaram 

atores, intelectuais, sindicalistas e a maior parte da esquerda brasileira. Do lado de Collor 

ficaram os políticos conservadores, os grandes grupos empresariais que financiaram com 

grandes somas em dinheiro a campanha, além do apoio da maior emissora de televisão na 

época, a Rede Globo. Ao final, prevaleceu o candidato Fernando Collor. O seu governo foi 

marcado por graves denúncias de corrupção que levaram a população a exigir o impeachment 

do Presidente da República. O afastamento de Collor da Presidência, em 1992, encerrou a 

dura transição democrática no Brasil. 

Nos anos seguintes o controle da inflação possibilitou o então Ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), vencer pelo PSDB (Partido da Social Democracia 

Brasileira) a disputa pela presidência da República. Apesar da nova derrota de Lula, o 

prestígio político seu e do PT permaneceram elevados. E desde 1994, as eleições para 

Presidência da República têm sido marcadas pelos confrontos entre os candidatos do PT e do 

PSDB, sendo que nas quatro últimas eleições prevaleceram os candidatos petistas. 
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1.1.2 A democracia representativa brasileira e o papel dos partidos políticos 

 

Ao longo da história brasileira, instrumentos de democracia direta, como os 

plebiscitos e referendos, raramente foram utilizados. Até o presente momento, a população 

brasileira só foi chamada para participar de dois plebiscitos e um referendo de caráter 

nacional. O primeiro plebiscito ocorreu em 1963, após a crise da renúncia do então presidente 

Jânio Quadros. O parlamentarismo foi implantado, mas o presidencialismo foi reimplantado 

por votação popular. Outro plebiscito ocorreu em 1993 para cumprir a antiga promessa dos 

republicanos, quando da Proclamação da República em 1889, de consultar a população sobre 

manutenção ou não da monarquia. Promessa essa que só foi cumprida mais de 100 anos 

depois. 

A dificuldade de efetivar a democracia direta nas complexas sociedades 

contemporâneas criou a ideia de representação e, consequentemente a democracia 

representativa. Assim a questão da representação política passou a ser fundamental, pois esta 

é o principal canal da vontade popular. Para Castro (2011, p. 141-142): “[...] a ideia de 

constituição de uma representação política, bem como as dificuldades a ela inerentes no 

sentido de se obter um formato considerado eficiente e justo, é objeto permanente de 

discussão”. O modelo de representação pode acentuar ou atenuar os efeitos da participação 

popular.  

A representatividade contribui para tornar a política algo cada vez mais distante do 

cidadão. Para Castro (2011) há uma sub-representação do estado de São Paulo na Câmara dos 

Deputados. Comparando a tabela 1 com a tabela 2, percebe-se que a população de São Paulo 

representa 21,6% da população brasileira, mas o número de deputados federais eleito pelo 

estado representa apenas 13,6% da composição da Câmara Federal. Por outro lado, a 

população de Roraima representa 0,2%, mas o número de deputados federais que representam 

este estado é de 1,5% da composição da Câmara Federal.  
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Tabela 1 − População do Brasil e Unidades da Federação 

Brasil e Unidades da 

Federação 

População (2010) % da população brasileira 

Brasil 190.732.694 100 

São Paulo 41.252.160 21,6 

Goiás 6.003.788 3,1 

Rondônia 1.560.501 0,8 

Tocantins 1.383.453 0,7 

Acre 732.793 0,4 

Amapá 668.689 0,3 

Roraima 451.227 0,2 

     Fonte: Censo demográfico (2010). 

 

Tabela 2 – Número de deputados federais por Unidade da Federação – 2010 

Brasil e Unidades da 

Federação (UF) 

Nº de deputados federais % de deputados Federais 

por unidade da federação 

Brasil 513 100 

São Paulo 70 13,6 

Goiás 17 3,3 

Rondônia 8 1,5 

Tocantins 8 1,5 

Acre 8 1,5 

Amapá 8 1,5 

Roraima 8 1,5 

     Fonte: Câmara dos Deputados (2014). 

 

Neste caso, o voto de um eleitor de Roraima para a Câmara dos Deputados tem um 

peso muito maior que o do eleitor de São Paulo. Essa situação acaba criando desigualdades na 

representação política do Congresso Nacional. Para Santos (2007, p. 91), “[...] a questão da 

representatividade é crucial nas democracias, e é por suas distorções que a vontade popular se 

desfigura”. A manutenção desse modelo acaba enfraquecendo o modelo da democracia 

representativa, sem favorecer a criação de mecanismos de democracia direta. 

A questão da sobrerrepresentação dos estados menos populosos não é nova no Brasil. 

Para Castro (2011), a ditadura militar ampliou o número de deputados federais na década de 

1970 justamente para os estados menos populosos, como forma de enfraquecer a oposição que 
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estava surgindo no Congresso Nacional. Tal estratégia foi fundamental para que os militares 

pudessem enfrentar a forte oposição do eleitorado dos grandes centros urbanos, localizados 

nos estados mais populosos.  

No Brasil, mesmo se o sistema eleitoral é proporcional e não majoritário, a decisão 

sobre o número de cadeiras no Congresso Nacional para as unidades da federação – 

que afinal, são grandes distritos eleitorais – afeta a composição regional das 

bancadas e das maiorias no Congresso. A recomposição dessa distribuição foi uma 

estratégia utilizada pelos governos militares pós-64 que, para tornar o Congresso 

mais dócil, ampliaram a representação da periferia, amazônica principalmente, mais 

favorável ao regime (CASTRO, 2011, p. 154). 

 

Outro exemplo de distorções é observado no quadro partidário no Brasil. Os partidos 

políticos deveriam ser organizações que traduzissem os sentimentos e aspirações da sociedade 

para as esferas políticas, colaborando com o funcionamento das democracias representativas. 

O Brasil apresenta na atualidade uma grande quantidade de partidos, sendo que estes pouco se 

preocupam em definir programas e propostas claras e que tenham legitimidade com os 

interesses populares. Assim, a população tem enorme dificuldade para identificar o que cada 

partido defende. É comum ver os interesses das cúpulas partidárias se sobrepondo aos desejos 

da maioria dos filiados. Os dirigentes atuam como verdadeiros “donos” e negociam cargos e 

verbas públicas em benefício próprio, utilizando o discurso de estarem atuando em benefício 

da coletividade. 

O caos atual na estrutura partidária é oriundo das rupturas institucionais que marcam 

a história brasileira. No período imperial, precisamente no Segundo Império, prevaleceram 

dois partidos: o Conservador e o Liberal. A partir de 1870, surgiu também o Partido 

Republicano, visando à implantação da República, porém este tinha pouca expressão. A 

República veio apoiada por um golpe de Estado executado por segmentos militares. Tão logo 

mudou a nova ordem institucional, os antigos partidos foram extintos. 

A adoção do sistema federalista no início da República transferiu parcelas 

significativas de poder para os estados membros. As elites locais, representadas pelos 

coronéis, acabaram controlando a política local, o que favoreceu o surgimento de uma 

variedade de partidos regionais. Essa situação só mudou com a chamada Revolução de 1930, 

na qual o poder central é novamente fortalecido e, após o golpe que instituiu o Estado Novo, 

todos os partidos políticos foram extintos. Somente ao final da 2ª Guerra Mundial é que o 

então presidente Getúlio Vargas, percebendo a dificuldade para manter o regime autoritário, 

permitiu a criação de partidos políticos, todos de caráter nacional. 

No intervalo entre 1945 e 1965, houve liberdade para criação de partidos políticos. 

Destacaram-se nesse período a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Social 
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Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O golpe civil militar de 1964, ao 

extinguir todos os partidos existentes e dificultar a criação de novas siglas, provocou uma 

profunda transformação. Assim, a Ditadura Civil Militar permitiu apenas a existência de dois 

partidos. Surgiu a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), com a missão de dar sustentação 

política ao Regime Militar e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que reunia os 

oposicionistas. Ao fim da ditadura militar, na década de 1980, a legislação eleitoral foi 

alterada novamente, possibilitando o surgimento dos vários partidos brasileiros existentes na 

atualidade. 

 

1.1.3 Direitos Sociais: A distância entre o conquistado e o desejado 

 

Os direitos sociais no Brasil vêm se expandindo de maneira muito lenta, mas ao 

contrário dos direitos civis e políticos, não sofreu grandes reveses. Uma exceção foi o direito 

à educação, que estava previsto na Constituição de 1824 e depois deixou de fazer parte da 

Constituição de 1891. Existiu até mesmo uma lei, sancionada pelo Imperador Pedro I, em 

1827, definindo a educação primária, e prevendo o modelo de ensino mútuo como forma de 

atingir um maior número de pessoas (BRASIL, 1827). No início da fase republicana, o ensino 

ficou a cargo dos estados, não havendo portanto, preocupação nacional com o tema. 

A educação ganhou importância nacional somente na década de 1930, 

principalmente graças à influência do chamado Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que 

defendia o ensino público, laico e universal a todos. Nesse período também foi criado o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, e logo começou a surgir uma legislação específica 

voltada para a educação.  

Na década de 1960, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBEN) e, na década de 1970, foi aprovada outra LDBEN, adaptada às reformas 

promovidas pelos governos da Ditadura Civil Militar. Recentemente, na década de 1990, foi 

aprovada a terceira LDBEN, que garante a universalização do ensino fundamental e, 

progressivamente do Ensino Médio. A garantia legal não significa na prática que a educação 

atenda a todos, e principalmente com a qualidade adequada. É importante ressaltar que pelo 

menos na legislação houve alguns avanços, pois a educação ganhou importância, inclusive 

sendo previsto um modelo diferenciado para a educação do campo no sentido de atender e 

valorizar os modos de vida ali presentes. Entretanto, isso não pode criar um ambiente de 

comodismo na sociedade, porque ainda há obstáculos enormes que impedem a consolidação 

desse direito para a população brasileira.  
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Outro aspecto relativo aos direitos sociais a se observar no Brasil é que muitos destes 

direitos avançaram justamente nos períodos de governos autoritários, no caso o período da 

Ditadura Vargas (1930-1945) e da Ditadura Civil Militar (1964-1985). Como os direitos de se 

manifestar, de liberdade de imprensa e até mesmo os direitos políticos estavam suspensos, ou 

seriamente comprometidos, os governantes acabaram criando ou concedendo direitos sociais 

para compensar as arbitrariedades, atraindo dessa forma o apoio de parte significativa da 

população.  

O governo Vargas inaugurou no Brasil o que se denomina populismo, isto é, buscar o 

apoio das massas trabalhadoras sem alterar as estruturas econômicas mantenedoras ou 

criadoras de desigualdades sociais. Aproveitado da insatisfação dos trabalhadores urbanos, 

que desde o início do século XX, promoviam manifestações em busca de melhores condições 

de vida e de trabalho, foram criados alguns direitos trabalhistas como forma de diminuir as 

tensões sociais. E assim na fase mais autoritária do período Vargas, o Estado Novo, surgiu a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), garantindo uma jornada de trabalho diária de oito 

horas, férias remuneradas, regulamentação do trabalho feminino e dos menores de idade, além 

da criação do salário mínimo. Essas medidas acabaram por dar a Vargas enorme 

popularidade, pois o mesmo foi eleito, de maneira direta, Presidente da República na eleição 

de 1950. 

A Ditadura Civil Militar também contribuiu para a ampliação de alguns direitos 

sociais. A questão da habitação passou a ser uma das preocupações do Governo Militar e, 

nesse sentido, foram criados em 1964, o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo, com o objetivo de tentar resolver os problemas da 

crescente população urbana. Contudo, a política habitacional dos Governos Militares foi 

insuficiente para resolver os graves problemas de moradia dos brasileiros, já que as ações 

depreendidas por estas instituições ficaram muito longe de suprir a forte demanda por 

moradia. Na área da Previdência Social, foi criado em 1966, o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), estabelecendo regras únicas para os trabalhadores brasileiros. Em 

1971, no governo do General Médici, surgiu o Fundo de Assistência Rural (FUNRURAL), o 

primeiro no país que dava ao trabalhador rural os direitos à aposentadoria, assistência e saúde. 

[...] Ao mesmo tempo em que cerceavam os direitos políticos e civis, os governos 

militares investiam na expansão dos direitos sociais. O que Vargas e Goulart não 

tinham conseguido fazer, em relação à unificação e universalização da previdência, 

os militares e tecnocratas fizeram após 1964 (CARVALHO, 2009, p. 170). 
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A consolidação da cidadania no Brasil acabou acontecendo, pelo menos na esfera da 

legislação, a partir da promulgação da Constituição de 1988. Esta Carta Constitucional é 

extremamente avançada na definição dos direitos civis e sociais. Ela defende a 

universalização da educação, saúde e segurança para todos, um meio ambiente equilibrado, 

cabendo ao Estado efetivá-los. Entretanto como afirma Santos (2007), uma lei ou 

Constituição não significa a cidadania e muito menos a realização plena desta. 

A luta pela cidadania não se esgota na confecção de uma lei ou da Constituição por 

que a lei é apenas uma concreção, um momento finito de um debate filosófico 

sempre inacabado. Assim o indivíduo deve estar sempre vigiando a si mesmo para 

não se enredar pela alienação circundante, assim o cidadão, a partir das conquistas 

obtidas, tem de permanecer alerta para garantir e ampliar a sua cidadania (SANTOS, 

2007, p. 105). 

 

Ao criar e garantir uma série de direitos, principalmente no campo social, verifica-se 

que a atual Constituição possui virtudes. Não que a cidadania esteja toda contemplada 

constitucionalmente, mas a Carta Magna pode ser um instrumento importante para a defesa da 

cidadania para os brasileiros. Importante ressaltar que a simples previsão no texto 

constitucional − e mesmo na legislação − não significa que todos os direitos sejam uma 

realidade de fato. Cabe à sociedade, neste caso, pressionar e exigir a sua completa efetivação. 

Apesar dos avanços constitucionais, em relação aos direitos políticos básicos, o texto 

constitucional privilegiou a democracia representativa em detrimento dos mecanismos de 

participação direta da população.  

 

1.1.4 A cidadania e Geografia 

 

O conhecimento do espaço geográfico é fundamental para que o indivíduo consiga 

lutar por mudanças nos espaços local e nacional. Desde os tempos pré-históricos, os homens 

que melhor conheciam o espaço tinham vantagens para sobreviver. Sabiam onde era o melhor 

local para caçar e pescar, onde estavam os melhores frutos para serem colhidos e até mesmo 

como se protegerem de tribos e grupos rivais, como também de predadores. O conhecimento 

geográfico era o determinante entre se alimentar ou enfrentar a fome e, mesmo entre dominar 

ou ser subjugado por outros grupos. 

Na atualidade, o ensino de Geografia também tem papel crucial na formação do 

indivíduo. É necessário que este saiba exatamente onde está localizado, seja na superfície 

terrestre ou mesmo a que classe social ele pertence. Desta forma, será possível tentar não só 

se adaptar para sobreviver, mas tentar mudar toda uma conjuntura histórico-espacial que 
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muitas vezes oprime e explora. O entendimento dos conceitos geográficos na educação 

básica, tais como paisagem, região, rede, espaço, lugar e território devem contribuir para que 

os alunos adquiram habilidades e competências para compreender a complexidade do mundo 

atual, no qual seu espaço está inserido. Entretanto, estes conteúdos não podem ser ministrados 

apenas com teorias, mas também com experiências práticas a serem vividas em sua totalidade. 

As dificuldades enfrentadas pela disciplina de Geografia resultam de mudanças na 

sociedade. Já foi o tempo em que esta disciplina era utilizada para despertar o sentimento de 

patriotismo ou enaltecer os recursos naturais e o território da nação. Nas últimas décadas, o 

advento da Geografia Crítica acabou por influenciar de maneira decisiva como a Geografia 

deve ser ensinada.  

Buscar uma cidadania que defenda os direitos civis, políticos e sociais não deve ser 

visto somente como um projeto da burguesia, pois é sabido que o desenvolvimento dos 

direitos civis e políticos eram inicialmente ideais burgueses. Desconsiderar que houve alguns 

avanços, inclusive nos direitos sociais, pode significar um retrocesso nas lutas por uma 

sociedade melhor. A Geografia deve contribuir para que as pessoas saibam exatamente o que 

acontece no espaço, e assim promover a libertação da alienação, que é imposta a quase toda a 

sociedade, principalmente para as camadas mais pobres. 

Nos países subdesenvolvidos, a cidadania é ainda mais problemática, pois, conforme 

Santos (2007, p. 24), nesses países “[...] de modo geral, há cidadãos de classes diversas; há os 

que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo ainda o são”. Apesar 

de a cidadania poder se manifestar de variadas formas em muitos países (desenvolvidos e 

subdesenvolvidos), isso não significa que os direitos essenciais devam ser privilégio de 

pessoas que vivem em determinado pontos do espaço mundial. 

A sociedade brasileira passou por grandes mudanças desde a II Guerra Mundial, que 

influenciaram de maneira decisiva o desenvolvimento da cidadania no país. O Brasil foi 

colocado na órbita de influência do capitalismo estadunidense. No plano interno, houve uma 

enorme desterritorialização de grandes parcelas da população, seja pelas migrações regionais 

ou pela expressiva migração rural-urbana. O resultado foi o crescimento exagerado de 

determinadas regiões, principalmente das grandes cidades. Os novos moradores desses 

espaços foram bombardeados pela propaganda consumista. Assim, para Santos (2007, p. 25, 

grifos do autor): “[...] em lugar do cidadão formou-se o consumidor, que aceita ser chamado 

de usuário”. Desse modo as pessoas passaram a almejar objetos que poderiam ser comprados, 

ao invés de lutar pela implantação e efetivação de direitos para todos. 
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As grandes cidades modificaram a cultura das pessoas que a habitam, pois tudo 

passou a ser medido pelo valor monetário. Os antigos modos de vida baseados na 

solidariedade entre as pessoas, perderam-se. A dificuldade da mobilidade dos moradores com 

menos poder aquisitivo, aqueles que não podem possuir um automóvel, significou o 

aprisionamento e a alienação. O mundo do consumo do meio urbano não é para todos, mas 

sim para uma minoria, que é beneficiada pelas mudanças pelas quais o Brasil passou. Surgiu 

uma classe média interessada apenas em consumir e não em exercer, e muito menos lutar, por 

uma cidadania para todos.  

O período do milagre econômico no Brasil, ocorrido entre 1968 e 1973, gerou sonhos 

de consumo para grande parte da sociedade, mas os que realmente poderiam consumir eram 

poucos. O consumismo passou a dominar as mentalidades e, para Santos (2000): 

Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da 

pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, convidando, também, a 

esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. 

É certo que no Brasil tal oposição é menos sentida, porque em nosso país jamais 

houve a figura do cidadão (SANTOS, 2000, p. 49). 

  

A intensa urbanização brasileira, associada às grandes correntes migratórias inter-

regionais na segunda metade do século XX, produziram cidades gigantescas. Essas pessoas 

que se deslocaram no espaço, não o fizeram por simples desejo, mas foram expulsas de seus 

locais originais devido à lógica capitalista que elegeu determinados lugares para realizar seus 

investimentos e, assim produzir dinamicidade na economia e exploração dessas massas 

humanas. Os mais pobres, com raras exceções, tiveram de ir morar nas periferias das cidades. 

Nestes locais, os aparelhos sociais e infraestrutura urbana, como escolas e postos de saúde são 

raros e, geralmente prestam serviços de baixa qualidade, enquanto que nas áreas centrais estes 

mesmos serviços geralmente apresentam estruturas melhores. 

Os moradores das grandes cidades enfrentam problemas que comprometem sua 

qualidade de vida e bem-estar. Como exemplo, o seu direito de ir e vir, devido à falta de 

mobilidade urbana. Os governantes desde as primeiras décadas do século XX priorizaram os 

transportes individuais em detrimento dos coletivos. Recentemente, uma das medidas 

adotadas para combater os efeitos da recessão mundial de 2008, foi estimular a compra de 

automóveis com redução de impostos. Aqueles que não conseguem comprar seu automóvel 

estão condenados ao imobilismo ou submetidos às condições degradantes, devido a 

superlotações e aos maus serviços prestados nos transportes coletivos. Dessa forma, a maioria 

dos trabalhadores gastam horas e horas para se deslocar de suas residências, geralmente 

situadas em áreas periféricas, para seus locais de trabalho.  
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Para Santos (2007), os que forem contemplados com mobilidade geográfica ou 

mobilidade social podem escapar da pobreza em determinados lugares. Os habitantes de 

determinados lugares podem não dispor de determinados bens e serviços. Alguns que 

possuem mobilidade deslocam-se para outros locais e assim conseguem usufruir desses bens e 

serviços.  

Um exemplo é o que ocorre em algumas grandes cidades em relação às 

universidades. Os mais pobres que necessitam de trabalhar, muitas vezes têm inviabilizada 

sua participação mesmo nas instituições públicas, pois não podem morar perto, além de 

dependerem de transporte coletivo. De modo geral, estes meios apresentam péssima 

qualidade, com atrasos constantes, além de serem extremamente desconfortáveis. Deste 

modo, os trabalhadores também são excluídos, pela dificuldade de circular pelo espaço.  

No campo a “modernização” da agricultura acabou impondo um conjunto de valores 

que são confundidos como típicos da urbanização, mas que estão ligados ao próprio 

capitalismo. Consumir os produtos da modernidade passou a ser elemento central para a 

realização das pessoas do campo. Entretanto ao mesmo tempo que a “modernização” do 

campo impôs a adoção de novas tecnologias e estilo de vida para todos, poucos possuem 

poder aquisitivo para adquirir os produtos e serviços disponíveis. Para Santos (2007), esses 

constrangimentos estão em toda parte, inclusive impedindo a realização individual e da 

própria vida social. 

Hoje, com a difusão dos valores distorcidos da modernidade, valores que são 

frequentemente dados como se fossem valores urbanos, a teia de relações outrora 

instalada nas cidades praticamente se estende a toda parte, com a industrialização da 

agricultura e a modernização do campo. Os constrangimentos que se opõem a uma 

plena realização do indivíduo e da vida social estão em toda parte (SANTOS, 2007, 

p. 43). 

 

Os antigos valores, como solidariedade entre os vizinhos, as festas, as antigas 

técnicas de produzir e viver, são considerados atrasados pela lógica “moderna” no campo. 

Para Santos (2007), a busca pelos direitos perdidos deve ocorrer não só na cidade, mas 

também no campo. Os sujeitos campesinos devem lutar pela construção de uma forma de 

cidadania que atenda e contemple suas necessidades e particularidades, independente da visão 

homogeneizadora da atual fase do capitalismo, representado pela modernidade do rural. 
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2 AS PROPOSTAS EDUCACIONAIS NO CAMPO BRASILEIRO 

 

A oferta de educação para as populações que vivem no campo brasileiro, por muito 

tempo foi negligenciada, refletindo diretamente nos baixos índices de escolaridade da 

população que reside nas áreas rurais quando comparados às áreas urbanas, como pode ser 

observado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Anos de estudo da população brasileira maior de 25 anos – 2013 

 
       Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2014), adaptado pelo autor.  

 

De acordo a síntese dos indicadores sociais do IBGE, no ano 2013, a população rural 

acima de 25 anos possuia uma escolaridade média de 4,3 anos de estudo. A população 

brasileira acima de 25 anos possuia escolaridade média de 7,6 anos de estudo. Destacando 

apenas a população urbana de 25 anos ou mais a escolaridade média sobe para 8,1 anos de 

estudo. Esses dados corroboram o atraso educacional em que se encontra a população rural 

brasileira em relação à urbana. 

 Cumpre ressaltar que as áreas urbanas brasileiras também não possuem um modelo 

educacional satisfatório, mas percebe-se que os números são bastante desiguais quando se 

comparam as duas realidades. É conveniente lembrar que aproximadamente 30 milhões de 

pessoas vivem no campo no Brasil, o que evidencia um contingente significativo em números 

absolutos. A questão é que uma grande parcela dessa população não tem acesso a um direito 

elementar, que é o domínio da leitura e da escrita. 

Considerando apenas o quesito analfabetismo, no Brasil de acordo com a síntese dos 

indicadores sociais de 2013, do IBGE (2014), 8,7% da população de 15 anos ou mais é 

analfabeta. Mas, ao analisar esse número de acordo com algumas características é possível 
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identificar alguns contrastes relevantes. Considerando três características como o lugar da 

residência (urbana ou rural), a raça ou etnia (branca ou preta/parda) e o gênero (homem ou 

mulher), é possível identificar que os maiores índices percentuais de analfabetismo estão no 

rural brasileiro, conforme o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – População brasileira analfabeta de 15 anos ou mais (%) – 2013 

 
      Fonte: Síntese de indicadores sociais 2013 (IBGE, 2014), adaptado pelo autor. 

 

A desigualdade nos percentuais de analfabetismo entre o urbano (6,6%) e o rural 

(21,6%) apresenta-se superior a diferença entre negros (11,8%) e brancos (5,3%). Até mesmo 

o gênero não apresenta desigualdade tão gritante. Neste caso os homens (9%) apresentam 

índices de analfabetismo levemente superior ao das mulheres (8,4%). As iniciativas para 

melhorar a educação brasileira devem considerar essa realidade. A situação apresentada 

apenas reflete décadas e até séculos de total descaso com a educação das populações que 

viviam e vivem no campo brasileiro. 

No Brasil, as migrações do campo para as cidades que ocorreram em grande número 

a partir da segunda metade do século XX, contribuíram para reforçar a ideia de que os 

camponeses estavam condenados ao desaparecimento. Assim, a criação de um modelo de 

educação voltado à realidade dos agricultores familiares/camponeses não era prioridade nas 

políticas governamentais. Cabe ressaltar que não foi apenas na questão educacional o descaso, 

simplesmente não existia nenhuma política pública voltada para os povos do campo, 

conforme afirmam Fernandes, Cerioli e Caldart (2004): 
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A extraordinária migração campo-cidade, combinada com a hegemonia de um 

modelo de vida urbano, têm levado muitos cientistas e formuladores de políticas a 

concluir que o rural já não tem significado histórico relevante e que o campesinato 

está em processo de extinção. A única possibilidade de sobrevivência do camponês 

seria a sua integração à agroindústria patronal e sua subordinação às exigências do 

mercado dominado pela agricultura capitalista. Dentro desta lógica, a agricultura 

familiar camponesa, destinada à subsistência e ao mercado local, foi abandonada 

pelas políticas públicas (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p. 29). 

 

Recentemente surgiram iniciativas com a intenção de atender os grupos rurais que 

sempre foram tratados com indiferença e descaso em grande parte de história da sociedade 

brasileira. Em dezembro de 2001, foi aprovado o parecer do CNE/CEB (Conselho Nacional 

de Educação/Câmara de Educação Básica), que instituiu as diretrizes operacionais para a 

Educação Básica para as escolas do Campo. A resolução nº 1 do CNE/CEB, de 3 de abril de 

2002, definiu que as propostas pedagógicas das escolas do campo devem respeitar as diferen-

ças e o direito à igualdade daquelas populações, bem como contemplar a diversidade do cam-

po em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e 

etnia.  

A resolução nº 2 da CNE/CEB de 2008 estabeleceu as diretrizes complementares, 

normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educa-

ção Básica do Campo. Esta resolução traz a preocupação em relação ao transporte dos alunos. 

Defende que os estudantes que necessitam de transporte tenham a garantia do deslocamento 

para estabelecimentos educacionais situados no campo, evitando-se, ao máximo, o desloca-

mento do campo para a cidade. 

É necessário destacar que a institucionalização da Educação do Campo refere-se a 

ações específicas para a população do campo, considerando as especificidades dos campone-

ses. A proposta da educação rural difere da Educação do Campo, por não considerar o conhe-

cimento, a cultura e as particularidades dos povos do campo. Está ligada ao modelo de domi-

nação do rural pelo urbano como afirma Fernandes (2011): 

[...] as diferenças entre escola no campo e escola do campo são pelo menos duas: 

enquanto escola no campo representa um modelo pedagógico ligado a uma tradição 

ruralista de dominação, a escola do campo representa uma proposta de construção de 

uma pedagogia, tomando como referências as diferentes experiências dos seus 

sujeitos: os povos do campo (FERNANDES, 2011, p. 142). 

 

 A Educação do Campo preocupa-se com as experiências, os saberes, e até mesmo com 

a cultura das pessoas que vivem no rural. A escola rural tradicional, por sua vez, preocupa-se 

em transmitir conteúdo, sem levar em consideração as peculiaridades e particularidades das 

populações. Assim, não há espaço para um diálogo com aquelas populações.  
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2.1 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E O DESCASO COM A EDUCAÇÃO DAS POPULA-

ÇÕES RESIDENTES NO CAMPO 

 

No Brasil, nos períodos colonial e imperial a imposição do modelo agroexportador 

baseado no trabalho escravo, não permitiu a implantação de um sistema educacional amplo. A 

primeira lei sobre a educação, de 15 de outubro 1827, regulamentava o ensino primário 

previsto no art. 179, inciso VII, da Constituição de 1824, que previa que as escolas deveriam 

estar localizadas nas capitais das províncias, nas cidades, vilas e locais populosos (BRASIL, 

1827). Não houve nenhuma menção aos que moravam nos campos.  

O modelo educacional implantado nessa época, como afirma Aranha (2006), foi o do 

ensino mútuo, também chamado de lancasteriano, que possuía muitos adeptos em países 

como a Inglaterra, França e Estados Unidos. Era baseado na repetição e na memorização, 

além da presença constante de monitores escolhidos entre os melhores alunos. Destarte, um só 

professor conseguiria supervisionar muitos alunos, barateando os custos. Outro elemento que 

chama a atenção na referida legislação imperial de 1827 é a previsão de fechamento de 

escolas nos locais pouco populosos. 

Art. 2º Os Presidentes das províncias, em Conselho e com audiência das respectivas 

Câmaras, enquanto não estiverem em exercício os Conselhos Gerais, marcarão o 

número e localidades das escolas, podendo extinguir as que existem em lugares 

pouco populosos e remover os Professores delas para as que se criarem, onde mais 

aproveitem, dando conta a Assembleia Geral para final resolução (BRASIL, 1827, p. 

1). 

 

A Proclamação da República significou um retrocesso no desenvolvimento da 

educação brasileira. Os dispositivos constitucionais presentes na Constituição de 1824, que 

asseguravam o ensino primário a todos os brasileiros, deixaram de existir. Por outro lado, a 

Constituição Republicana de 1891 transferiu para os recém-criados estados (Unidades da 

Federação) a responsabilidade de organizar a educação. Somente após a chamada Revolução 

de 1930 é que a educação voltou a ser objeto de debate nacional. Neste período, surgiu o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que defendia a educação pública, laica, gratuita e 

obrigatória. Também foi criado o Ministério da Educação e da Saúde Pública e, assim, teve 

início a reforma dos ensinos secundários e universitários para atender às mudanças 

econômicas ocorridas no Brasil. 

 O modelo exportador cafeeiro entrou em colapso com a crise mundial provocada 

pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. A alternativa defendida por grande 

parte das elites, a partir de então, foi apoiar o incipiente processo de industrialização. Ocorreu, 

inclusive, a mudança dos grupos dirigentes que governavam o país. O Governo Vargas 
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substituiu as antigas oligarquias ligadas aos produtores de café e seus aliados. O novo governo 

representou segmentos emergentes da sociedade brasileira, que até então não tinham grande 

influência nos destinos políticos do país, como militares de baixa patente, industriais e setores 

urbanos da classe média. 

Apesar de até a sexta década do século XX a maior parte da população brasileira ser 

eminentemente rural, o Governo Vargas preocupou-se em estruturar o ensino, baseando-se 

numa proposta urbana, sem referências às particularidades das populações rurais. As reformas 

promovidas pelo ministro Francisco Campos1 não fizeram referências ao ensino no campo, 

mas trouxeram alguns avanços para a educação. Foi criado o novo Estatuto das Universidades 

brasileiras, possibilitando a reorganização das universidades existentes. Também foi criado o 

Conselho Nacional de Educação e reorganizou-se o ensino secundário e comercial. 

Entretanto, a educação fundamental não recebeu a devida atenção, conforme afirma Aranha 

(2006): 

Apesar de algum avanço, podem ser feitas críticas ao total descaso pela educação 

fundamental, o que representou um empecilho para a real democratização do ensino. 

Além disso, a formação de professores não se concretizou de fato. No ensino 

profissionalizante, foi regulamentada a atividade de contador, e o curso comercial 

mereceu mais atenção do que o industrial, este sim, de premente necessidade na 

conjuntura econômica que se delineava (ARANHA, 2006, p. 305).  

 

Na década de 1940, a reforma no modelo educacional promovida pelo ministro da 

educação, Gustavo Capenema2, estava de acordo com os esforços para estimular a 

industrialização do Brasil. Para isso, foi editada a Lei Orgânica do Ensino Industrial e criado o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Essas medidas mostraram a 

preocupação do governo em promover a expansão da educação técnica, principalmente da 

ligada à indústria, visando apenas a formação de mão de obra.  

Ainda durante a gestão de Capanema, foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário que definiu as diretrizes e as finalidades do Ensino Secundário. A finalidade fun-

damental era adaptar o adolescente às exigências da sociedade, ou seja, socializá-lo. Outra 

finalidade do ensino secundário era a formação da “consciência patriótica”. Logo após a que-

da do Governo Vargas, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

                                                 
1    Francisco Campos foi primeiro titular do Ministério da Educação e Saúde Pública criado em 1930, logo após 

a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A Reforma Francisco Campos adotou alguns princípios da Escola 

Nova e consistiu numa tentativa de organizar a educação em âmbito nacional. 
2    Gustavo Capenema foi ministro da educação de 1934 até o final do governo Vargas em 1945. Sua gestão foi 

marcada por reformas educacionais, destacando a importância dada ao ensino profissionalizante industrial e 

comercial.  
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e editadas Leis Orgânicas do Ensino Primário, a Lei Orgânica do Ensino Normal e, finalmen-

te, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

Assim, a última das leis orgânicas destinadas a organizar o modelo educacional da 

época foi a que tratou do ensino agrícola, evidenciando a prioridade pela educação urbana. 

Ressalte-se, ainda, que esse modelo não estava preocupado em aumentar a escolaridade da 

população brasileira, mas sim qualificar e melhorar a mão de obra para as atividades 

econômicas que se destacavam no período. 

De acordo com Aranha (2006): “Mesmo reconhecendo o êxito do Senai e Senac, é 

preciso identificar nesse sistema a manutenção do sistema dual de ensino”. As mudanças na 

legislação acabaram por não integrar o ensino técnico ao ensino secundário3 e, assim, as 

camadas mais pobres, que acabavam optando pela preparação mais rápida para o mercado de 

trabalho, estavam impedidas de prosseguir seus estudos em cursos superiores. Para concorrer 

ao ensino superior, era necessário cursar o curso clássico e científico. A equivalência total só 

ocorreu em 1961, com a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN). 

A intensificação da industrialização do país, nas décadas de 1950 e 1960, fez surgir 

uma nova relação entre o campo e a cidade. A cidade consolidou-se cada vez mais como o 

lugar do “progresso”, em contraponto ao campo que ficou como o lugar do “atrasado, 

improdutivo”, e assim um “entrave” ao desenvolvimento do país. Para grandes segmentos da 

população, o avanço do capitalismo não significou melhora nas condições de vida. Essa 

situação refletiu-se na legislação educacional, pois a LDBEN de 1971, pouco se preocupou 

com o ensino no campo. A única menção que existia nesta lei referia-se ao artigo 11, 

parágrafo 2º, que permitia ao ensino rural possuir um calendário diferenciado. 

Na década de 1990, a nova LDBEN possibilitou a criação de metodologias 

apropriadas e conteúdos curriculares apropriados às necessidades e interesses dos alunos 

residentes no campo. Também foi mantido o calendário adequado às condições climáticas e às 

atividades agrícolas de cada local, que já estavam presentes na lei anterior. Essa legislação 

não previa nenhuma política pública educacional específica para os povos do campo, contudo, 

as pressões dos movimentos sociais campesinos forçaram a criação de novos modelos de 

educação para o campo.  

Posteriormente, ainda na década de 1990, surgiram os Parâmetros Curriculares 

Nacional (PCNs), cuja concepção estava inserida na concepção neoliberal vigente no Brasil. 

                                                 
3   O ensino secundário era dividido em curso ginasial (atualmente II fase do Ensino Fundamental) e curso clás-

sico e científico (correspondendo ao Ensino Médio). 
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Para Cacete (1999), os PCNs ao criarem um currículo único nacional estavam atendendo o 

receituário do Banco Mundial. Além do currículo, essa instituição defendia avaliações 

periódicas para fixar padrões e monitorar a qualidade da educação. A escolha desses 

conteúdos ocorreu de maneira centralizada e elitista, sem a participação dos professores e 

tinham como objetivo criar uma cultura comum. Também foram priorizados, nos currículos, 

os conteúdos em detrimento dos métodos. 

 

3.1.1 O descaso na educação no campo e a alternativa da extensão rural 

 

O descaso de décadas para com a educação das populações no campo acabou por ser 

um entrave ao próprio desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A população do campo era 

vista como atrasada e representada por estereótipos, como o do famoso personagem de 

Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. De acordo com Fernandes, Cerioli e Caldart (2011): 

A interação campo-cidade faz parte do desenvolvimento da sociedade brasileira, só 

que via submissão. O camponês brasileiro foi estereotipado pela ideologia 

dominante como fraco e atrasado, como Jeca Tatu, que precisa ser redimido pela 

modernidade, para se integrar à totalidade do sistema social: ao mercado 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 31). 

 

A primeira referência à educação rural surgiu apenas em 1923, nos anais do 1º 

Congresso de Agricultura do Nordeste Brasileiro. Nascia ali o modelo de educação rural do 

patronato, que privilegiava a dominação das elites sobre os trabalhadores. A educação rural, 

como forma de domesticar os trabalhadores que tinham acesso à educação, desde então esteve 

a serviço dos interesses hegemônicos da sociedade. 

A visão de educação rural surge condicionada pelas matrizes culturais escravistas 

latifundiárias e controlada pelo poder político e econômico das oligarquias. Mesmo, 

encontrando-se iniciativas de educação rural ainda no século XIX, é a partir dos 

anos 30 do século XX que começa a delinear-se um modelo de educação rural 

vinculado a projetos de “modernização do campo”, patrocinados por organismos de 

“cooperação norte-americanos e pelos interesses da burguesia industrial 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 32). 

 

O mundo rural brasileiro, no período Pós Segunda Guerra Mundial, precisava inserir-

se na nova realidade econômica nacional, sendo que o campo precisava assumir funções 

novas neste período, como consumir produtos industrializados, fornecer matérias primas para 

as indústrias e produzir alimentos baratos para a crescente população urbana. Assim, a 

extensão rural começou a ganhar força como uma solução rápida para qualificar essas 

pessoas. 
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A Extensão Rural como filosofia de um processo educativo para produtores rurais 

no campo da agricultura e da economia doméstica, bem como um serviço 

organizado que aplica o referido processo educativo, difundiu-se para muitos países 

de diversos continentes, inclusive para a América do Sul. Naturalmente que o Brasil 

não poderia ficar de fora, iniciando na década de 1940, embora de forma incipiente, 

os primeiros passos no sentido de adotar e aplicar a metodologia de Extensão Rural, 

visando promover os produtores rurais, especialmente os de agricultura familiar, a 

estágios mais evoluídos de crescimento econômico e de bem-estar social (RIBEIRO, 

2000, p. 32). 

 

O processo educativo por meio da extensão rural também contava, pelo menos no 

início, com um forte viés ideológico. Segundo Peixoto (2008), no Governo Vargas, o Estado 

criou um decreto obrigando cada município a possuir uma associação rural, composta por 

proprietários de estabelecimentos rurais. Entre as obrigações destas associações, estavam a de 

difundir noções de “higiene” para o meio rural e promover o ensino profissional de interesse 

do patronato na agropecuária. Estas medidas eram uma tentativa de conter o crescimento da 

sindicalização no campo dos trabalhadores rurais. Simultaneamente, o partido comunista 

apoiou a criação de algumas associações de trabalhadores rurais, com propósitos distintos, 

como defender a proposta da reforma agrária no Brasil e o fortalecimento da sindicalização 

dos trabalhadores. 

Ao final da década de 1940, o mundo estava dividido entre o capitalismo, liderado 

pelos Estados Unidos, e o socialismo, capitaneado pela União Soviética. O apoio do Partido 

Comunista no Brasil às associações de trabalhadores rurais não era bem visto pelos defensores 

do capitalismo. Esse fato provocou preocupação no governo americano. Assim, surgiu o 

ambiente para que fundações americanas tentassem, por meio da extensão rural, diminuir as 

tensões no campo brasileiro e impedir a proliferação das ideias socialistas. 

No contexto da polarização política, econômica e militar da Guerra Fria, a criação 

das associações deveu-se, sobretudo, aos incentivos da Associação Internacional 

Americana para o Desenvolvimento Social e Econômico (AIA) entidade filantrópica 

ligada à família Rockfeller, então muito próxima do governo americano. A primeira 

Acar foi criada em Minas Gerais, em 06/12/1948, depois de gestões de Nelson 

Rockfeller junto ao governo mineiro (PEIXOTO, 2008, p. 18). 

 

Apoiadas pela família Rockfeller, em dezembro de 1948 foi criada a Associação de 

Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais (ACAR-MG), entidade civil sem fins lucrativos, 

que tinha por missão instruir os produtores rurais na aquisição de créditos e capacitá-los para 

utilizar novas tecnologias na agricultura. Esta foi a primeira associação desse tipo que foi 

criada em quase todos os estados brasileiros até a década de 1970.  

Nessa década, os governos militares, percebendo a força que a extensão poderia ter 

para a “modernização” da agricultura, passaram a controlar diretamente essas entidades, 



45 

 

estatizando a extensão rural no Brasil. Criou-se, então, a Empresa Brasileira de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), com a missão de comandar toda a extensão rural no 

Brasil. As antigas ACAR foram transformadas nas Empresas de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER), sob o controle dos governos estaduais. Contudo, na década de 

1990, a adoção do ideário neoliberal foi responsável pela extinção e desmonte de quase toda a 

estrutura ligada à extensão rural no país.  

 

2.1.2 A Educação do Campo 

 

A educação negligenciada historicamente pelo Estado Brasileiro às populações 

residentes no rural passou a ser um entrave à nova fase da agricultura. O avanço da agricultura 

científica globalizada fez as surgir a necessidade de qualificação da mão de obra no campo. 

Assim, houve alguns avanços nas últimas décadas na oferta de educação no campo. Contudo, 

a escola rural está formatada para atender às necessidades da modernização conservadora na 

agropecuária. O surgimento de um projeto que atenda às necessidades dos trabalhadores rurais 

é bem mais recente, inclusive a expressão “educação do campo” surgiu apenas no início do 

século XXI, como afirma Caldart (2012): 

O surgimento da expressão “Educação do Campo” pode ser datado. Nasceu primeiro 

como Educação Básica do Campo, no contexto de preparação da I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, 27 a 

30 de julho 1998. Passou a ser chamada Educação do Campo a partir das discussões 

do Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro de 2002, 

decisão posteriormente reafirmada nos debates da II Conferência Nacional, realizada 

em julho de 2004 (CALDART, 2012, p. 257-258). 

 

A construção do conceito de “educação do campo” está intrinsecamente ligada à 

ação dos movimentos camponeses, especialmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). Isso torna-se importante para garantir a identidade dos sujeitos que não se 

reconheciam como camponeses e que, no passado possuíam diversas denominações, muitas 

delas inclusive de caráter pejorativo. Assim, a proposta da Educação do Campo contribui para 

a afirmação do conceito de camponês, como afirma Fernandes, Cerioli e Caldart (2011): 
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Embora com esta preocupação mais ampla, temos uma preocupação especial com o 

resgate do conceito de camponês. Um conceito histórico e político. Seu significado é 

extraordinariamente genérico e representa uma diversidade de sujeitos. No Brasil, 

em algumas porções do Centro-Sul tem denominação de caipira. [...] Há um 

conjunto de outras derivações para as diversas regiões do País: Caiçara, chapadeiro, 

catrumano, roceiro, agregado, meeiro, parceiro, parceleiro, entre muitas outras 

denominações, e as mais recentes são sem-terra e assentado. Estes termos nos 

dicionários, trazem tanto um conteúdo valorativo como depreciativo 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 25). 

 

Ainda segundo Caldart (2011), mesmo a educação do campo estando em constituição 

histórica, é possível caracterizar e identificar a novidade que o seu nome expressa. A 

educação deve ser dos camponeses, feita com a sua participação. Defende-se a ampliação das 

políticas públicas voltadas para as necessidades locais dos grupos que vivem no campo. 

Resguarda-se a luta pela educação com luta pela terra, pela reforma agrária, pelo direito ao 

trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território. A defesa dessas lutas deve estar ligada 

à resolução das contradições sociais mais amplas no campo brasileiro. Suas práticas defendem 

a superação das relações sociais puramente capitalistas. 

Para Chelotti e Lemes (2014), a Educação do Campo é diferente da Educação rural. 

Esta esteve ligada ao projeto de industrialização e de modernização do campo, de forma a 

atender os interesses divergentes dos grupos industriais e dos grandes proprietários rurais. Se 

por um lado os industriais desejavam uma diminuição da pressão populacional nas cidades, e 

a educação era vista como uma forma de fixar as pessoas no campo, por outro lado, esse 

modelo também contribuía para melhorar a qualidade da mão de obra que pudesse atender às 

necessidades da agricultura modernizada. Já a Educação do Campo surge como elemento para 

ajudar a reafirmar os interesses dos trabalhadores rurais, nas lutas pela defesa dos seus modos 

de vida, pela terra e por uma identidade. 

Desse modo, a Educação do Campo caracteriza-se pela defesa de questões 

educacionais eminentemente práticas, que não se resolvem apenas no campo teórico. Seus 

sujeitos devem exercitar o direito de pensar a Pedagogia, buscando, não somente a si mesmos, 

mas a totalidade. A escola, nessa perspectiva educacional, é objeto central das lutas para a 

formação de trabalhadores, para apropriação e produção do conhecimento. Luta pela educação 

pública sem a tutela política e pedagógica do Estado. Defende-se a ação dos educadores como 

sujeitos fundamentais para promoverem mudanças e transformações na escola. Para tanto, os 

educadores devem ser valorizados e dotados de uma formação específica, para a atuação na 

educação do campo. 

Para formar profissionais preparados para entender as características e os desafios da 

Educação do Campo, o Ministério da Educação instituiu o Programa de Apoio à Formação 



47 

 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), cuja finalidade é a 

implementação de cursos regulares de licenciatura em educação do campo nas instituições 

públicas de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para a formação de 

educadores para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio nas 

escolas rurais. De acordo com o MEC (2015), no ano de 2010, já haviam sido matriculados 

1.618 alunos em 33 universidades espalhadas pelo país. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE (GO) E 

O ENSINO OFERTADO PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO 

 

O município de Rio Verde está localizado no Estado de Goiás, conforme verificado 

na Figura 1. Ele integra a Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás e possui área de 

8.379,661 km². Apresenta topografia suave e levemente ondulada. Segundo o Censo 

Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

total do município era de 176.424 habitantes, sendo 163.540 na área urbana e 12.884 na área 

rural. Em agosto de 2015 o IBGE divulgou que a população estimada para o município era de 

207.296 habitantes para o mesmo ano. 

A origem do município está ligada às atividades agropecuárias. Próximo ao ano de 

1840, José Rodrigues de Mendonça e sua família receberam isenção fiscal para criar gado na 

região. Doaram uma porção de terra para a construção de uma capela em louvor a Nossa 

Senhora das Dores. No final do século XIX, o povoado tornou-se sede de município com a 

implantação da Câmara municipal, sendo desmembrado do município de Goiás e tendo como 

sede a povoação do Rio Verde.  

No início do século XX, o município ganhou importância política, pois o médico 

Pedro Ludovico Teixeira, residente no município, liderou um movimento apoiando a 

Revolução de 1930. Após um revés inicial, que culminou com a sua prisão na cadeia pública 

da cidade, o movimento sagrou-se vitorioso, possibilitando-lhe tornar Interventor de Goiás, de 

1930 a 1935 e, posteriormente, eleger-se governador do estado exercendo o mandato de 1935 

a 1937. Após a implantação do Estado Novo pelo presidente Getúlio Vargas, foi novamente 

nomeado interventor de 1937 a 1945.  
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Figura 1 − Localização do município de Rio Verde (GO) 

 
     Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2014. Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. 2014. 

 

As mudanças provocadas pela tecnificação da agricultura atingiram o município com 

grande intensidade a partir da década de 1970. A expansão das técnicas para viabilizar a 

utilização das terras do Cerrado brasileiro provocou a chegada de muitos migrantes oriundos 

de vários Estados da federação brasileira, como: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. A criação da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste 

Goiano (COMIGO) em 1975, e seu rápido crescimento possibilitaram a inauguração da 

moageria de soja em 1983. Ainda na década de 1980, empresas como Cargill, Kowalski etc. 

instalaram-se no município de Rio Verde. Em 1992 a Brasilatas implanta sua unidade frabril 

no município. A partir da segunda metada da década de 1990, foram instaladas plantas 

industriais vinculadas ao abatimento de suínos e aves, iniciando com a instalação da unidade 

da Perdigão (atual BR Foods), criando um complexo agroindustrial para a produção e 

processamento de carnes. 

No município de Rio Verde, até o início dos anos 1970, havia o predomínio da 

população rural. De acordo com o censo demográfico de 1970, do IBGE, para uma população 

total de 55.697 habitantes, a população urbana representava 48,4% e a rural 51,6%. O intenso 
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processo de tecnificação da agricultura no município acelerou também o processo de 

urbanização. A população urbana aumentou consideravelmente nas últimas décadas, 

conforme pode ser observado no Gráfico 3. Para Santos (2007), o campo moderno brasileiro 

expulsa as populações mais pobres e, muitos dos trabalhadores da agricultura capitalista 

acabam morando nas áreas urbanas, sobretudo nas periferias, o que colabora para intesificar o 

crescimento populacional de cidades ligadas ao agronegócio.  

 

Gráfico 3 – Evolução da população do Município de Rio Verde (GO) no período de 1970 a 

2010 

 
      Fonte: Censo Demográfico IBGE (2014). Organizado pelo autor. 

 

 O desenvolvimento da agricultura científica provoca pressões no processo de 

urbanização e aumento populacional de cidades médias, como o caso de Rio Verde (GO), e 

até mesmo de pequenas cidades. Essas passaram a ser denominadas de cidades do 

agronegócio, como afirmam Elias e Pequeno (2007). 

Dentre as características do agronegócio globalizado está sua forte integração à eco-

nomia urbana, gerando uma extensa gama de novas relações campo-cidade, diluin-

do, em parte, a clássica dicotomia entre estes dois subespaços. As cidades próximas 

às áreas de realização do agronegócio tornam-se responsáveis pelo suprimento de 

suas principais demandas, seja de mão-de-obra, de recursos financeiros, aportes jurí-

dicos, de insumos, de máquinas, de assistência técnica etc, aumentando a economia 

urbana e promovendo redefinições regionais – denotando o que Milton Santos 

(1988, 1993, 1994, 1996, 2000)chamou de cidade do campo. Considerando nossos 

estudos atuais, acreditamos que podemos adaptar a noção de cidade do campo para 

cidade do agronegócio para classificar algumas das cidades, locais e médias, do 

Brasil agrícola com áreas urbanas (ELIAS; PEQUENO, 2007, p.26). 

 

 Para Borges (2006), o crescimento econômico do Sudoeste Goiano esteve ligado 

inicialmente à criação de gado e, a partir da década de 1970, ganhou destaque a agricultura, 
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que adotou técnicas modernas de cultivo ligadas à Revolução Verde. Ainda de acordo com o 

autor, foram estruturados, na região, dois Complexos Agroindustriais (CAI): da soja e de 

carnes.  

O município de Rio Verde (GO) é o pioneiro no processo da agroindustrialização da 

soja no Estado de Goiás. A criação da cooperativa COMIGO, em 1975, possibilitou o 

esmagamento de soja já na década de 1980, quando a cooperativa passou a investir na 

industrialização, como afirma Gonçales (2008): 

Em 1982, a COMIGO inaugurou um novo ramo de negócio em Goiás, sendo a 

primeira indústria de esmagamento de soja no Estado. Inicialmente os subprodutos 

do processo industrial eram óleo bruto e farelo. Em 1984, foi inaugurada a refinaria 

que passou a produzir óleo de soja refinado, e na segunda metade dos anos de 1980, 

entrou em atividade a fábrica de sabão que aproveita resíduos do processo de 

industrialização da soja (GONÇALES, 2008, p. 122). 

 

Na década de 1990, a Perdigão instala um frigorífico para o processamento de carnes 

no município. A chegada da Perdigão − atual BR Foods − gerou alguns milhares de empregos 

e atraiu muitos migrantes. No Gráfico 3, é possível observar que houve incremento 

significativo da população a partir de 2000, quando o frigorífico iniciou o abate de aves e 

suínos. Nesse período, a empresa contratou uma grande quantidade de trabalhadores, 

contribuindo para a atração de mais pessoas para o município. 

O pioneirismo na instalação de agroindústrias em Rio Verde (GO) não impediu a exis-

tência de graves problemas sociais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS), utilizando os dados do Censo IBGE 2010, foram encontradas 7.034 pessoas em situa-

ção de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto 

significa que 4,0% da população municipal viviam nesta situação. Do total de extremamente 

pobres, 545 (7,7%) viviam no meio rural e 6.489 (92,3%) no meio urbano.  

 

2.2.1 A educação no município de Rio Verde 

 

Na atualidade, o município conta com quatro instituições de Ensino Superior. A 

Universidade de Rio Verde (UniRV), oriunda do próprio município, é a mais antiga e conta 

com mais de cinco mil acadêmicos. Possui quatro campi e uma extensão, um campus no 

município de Rio Verde e três em outros municípios do estado de Goiás, Caiapônia, 

Aparecida de Goiânia e Goianésia, além da extensão em Cristalina (GO). No município de 

Rio Verde a universidade oferece 22 cursos de graduação, e cursos de Pós-Graduação, sendo 

cerca de 18 cursos de especialização lato sensu e um curso de Mestrado em Produção Vegetal.  
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A instituição que desde início dos anos de 1970 oferece cursos superiores no 

município, já foi chamada de Faculdade de Filosofia (FAFI), Fundação Universitária de Rio 

Verde (FURV), e em 1973 transformou-se em Fundação do Ensino Superior de Rio Verde 

(FESURV). A criação da UniRV, em 2003, não alterou a situação da instituição, a Fesurv 

continuou sendo uma Fundação Municipal, responsável pela manutenção da Universidade. 

Esse arranjo jurídico permite a cobrança de mensalidade dos alunos, qualificando-a como 

universidade “pública”, mas não gratuita. Apesar dessa situação contraditória, a UniRV 

destaca-se por manter, desde os anos de 1970, a oferta de diversos cursos de licenciatura. A 

universidade também fornece tecnologia, conhecimento e formação de mão de obra para 

atender às estruturas produtivas no município de Rio Verde (GO). 

No início do século XXI, duas outras instituições particulares passaram a oferecer 

cursos superiores no município. A Faculdade Objetivo iniciou suas atividades em 1999 e 

realizou seu primeiro vestibular em 2001. Atualmente, são oferecidos seis cursos superiores e 

dois cursos tecnólogos. Já a Faculdade Almeida Rodrigues (FAR) realizou seu primeiro 

vestibular em 2002, oferecendo três cursos de graduação, dois cursos tecnólogos e pós-

graduações lato sensu em Pedagogia, Agronegócio e Administração. 

A única instituição que fornece curso superior público e gratuito no município é o 

Câmpus Rio Verde do Instituto Federal Goiano (IF Goiano). Criado inicialmente em 1967 

como Ginásio Agrícola, foi transformado em Colégio Agrícola em 1969. No ano de 1979, 

passou a ser Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde. Em 2002, houve nova mudança, 

surgindo o Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde (CEFET - Rio Verde). Este 

novo modelo possibilitou a instituição ministrar cursos superiores.  

No ano de 2008, com a política de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, o CEFET - Rio Verde transformou-se no Câmpus Rio 

Verde do IF Goiano. Atualmente são oferecidos dez cursos superiores. Na pós-graduação são 

ofertados os cursos de mestrado em Zootecnia, Agroquímica, Ciências Agrárias- Agronomia e 

mestrado profissional em Tecnologia de Alimentos. Também há o doutorado em Ciências 

Agrárias - Agronomia. O IF Goiano continua a oferecer cursos técnicos na modalidade 

subsequente, além do Ensino Médio integrado ao técnico na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). 

De acordo com o Censo Escolar 2014 (INEP, 2015), as 21 escolas estaduais no 

município  possuíam 12.162 alunos matriculados na Educação Básica. Destes 6.530 alunos 

estavam no Ensino Médio. Já a Rede de Ensino Municipal de Rio Verde possui 52 escolas e  
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21.938 alunos matriculados, sendo que deste total, 1.362 estavam matriculados em escolas 

localizadas no campo. 

O município mantém 10 escolas rurais, das quais cinco oferecem o Ensino Médio. 

Mas a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), ao estabelecer as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, estabelece que o Ensino Médio só poderá ser ofertado pelos 

municípios se cumpridas as exigências de atendimento pleno da educação infantil e  ensino 

fundamental e, utilizando recursos acima do percentual constitucional de vinte e cinco por 

cento, no mínimo, da receita resultante de impostos. 

Art. 11º. Os Municípios incumbir-se-ão de:  

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996, p. 4). 

 

O número de creches e pré-escolas é reduzido diante da demanda apresentada pela 

população do município, resultando no oferta de poucas vagas na educação infantil na faixa 

de zero a seis anos. Dados do Censo Escolar (INEP, 2015) apresentavam 5.407 alunos 

matriculados na Educação Infantil em escolas públicas no ano letivo de 2014, e 1.994 alunos 

em escolas privadas. E de acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2014) a população de 

zero a cinco anos no ano de 2010 já era composta por 10.937 crianças. Portanto o muncípio 

ainda não consegue atender a totalidade das crianças na educação infantil.  

Para que parte das escolas municipais rurais possam ofertar o Ensino Médio, foi 

assinado um acordo entre Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação de Goiás. 

Neste documento, a Prefeitura Municipal cedeu os prédios que abrigam as escolas, e a 

Secretaria Estadual de Educação é responsável pelo pagamento dos salários dos professores. 

Assim, os alunos do Ensino Médio rural rio-verdense são considerados da rede estadual, 

cabendo ao Governo do Estado, de acordo com o inciso VI, do artigo 10, da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDBEN): “[...] assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 

prioridade, o ensino médio” (BRASIL, 1996, p. 4). 

 

2.2.2 O ensino rural em Rio Verde 

 

O município de Rio Verde apresenta um alto índice de urbanização; 92,7 % da 

população vive na cidade, como pode ser visto no Gráfico 4. Mesmo assim, existe uma 

parcela considerável de habitantes vivendo no rural. De acordo com o Censo Demográfico de 
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2010, a população rural do município era de 12.884 pessoas. Assim, é indispensável o 

investimento em serviços sociais e políticas públicas para suprir as necessidades de 

atendimento a esta população. Desse modo as escolas são referências para as comunidades 

rurais, pois constituem os locais ou pontos em que o Estado se faz presente de maneira 

efetiva. 

 

Gráfico 4 – População rural e urbana de Rio Verde – 2010 

 
      Fonte: IBGE (2014). 

 

Atualmente, dez (10) unidades escolares estão em funcionamento no campo do 

município e, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde, no ano letivo 

de 2014 havia 1.382 alunos matriculados, divididos em Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Como já mostrado, os alunos do Ensino Médio são responsabilidade do 

Governo do Estado de Goiás. Atualmente, as dez escolas rurais em atividade no município, 

são: EMREF Água Mansa Coqueiros, EMREF Breno de Araújo Silva, EMREF Baumgart, 

EMREF Cabeceira Alta, EMREF Escadinha do Futuro (Fotografia 1), EMREF Monte Alegre, 

EMREF São José do Pontal, EMREF Sete Léguas, EMREF Vale do Rio Doce e EMREF 

Vaianópolis. Estas unidades escolares ofertam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

sob a responsabilidade do município de Rio Verde (GO). Para a população rural, a Educação 

Infantil compreende apenas a pré-escola, pois nenhuma unidade rural atende, ainda, alunos de 

0 a 3 anos, com berçários e maternais.  
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Fotografia 1 – Escola Municipal Escadinha do Futuro – 2014 

 
    Fonte: Trabalho de Campo. Fotografia: Emival da Cunha Ribeiro (2014). 

 

Na décadas de 1970 e 1980 existiu um grande número de escolas rurais no 

município, porém, a maioria foi extinta, conforme se pode verificar na tabela 3. A extinção de 

escolas municipais rurais reflete as ações adotadas pela Prefeitura Municipal nos últimos 

anos. No ano de 2003, a Portaria nº 076 estabeleceu a nucleação das unidades escolares da 

zona rural da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de reduzir o uso dos recursos 

financeiros, fechando cinco (5) escolas em um curto período de tempo.  

Os dados da tabela 3 mostram que na década de 1970 foram criadas 134 escolas e 

extintas 85. De acordo com informações obtidas no setor de registro das escolas escolas 

criadas e extintas da Secretaria de Municipal da Educação de Rio Verde, esse número alto de 

escolas criadas na década de 1970 deve-se ao fato de que as documentações das escolas 

criadas anteriormente, e que estavam em funcionamento, foram computadas nesse período. 

Contudo, é importante destacar que nessa década, estavam em atividade mais de 50 escolas 

rurais. A realidade altera-se nas décadas de 1980, quando foram criadas 33 escolas e 34 

fechadas, e na década de 1990, quando foram criadas 24 escolas e 37 extintas. 
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Tabela 3 − Relação das escolas municipais rurais criadas e extintas 

ANO ESCOLAS CRIADAS ESCOLAS EXTINTAS 

1969 1 0 

1970 2 0 

1971 61 8 

1972 18 13 

1973 12 8 

1974 15 11 

1975 10 7 

1976 9 16 

1977 4 14 

1978 3 5 

1979 0 3 

1980 1 3 

1981 1 5 

1982 4 5 

1983 4 2 

1984 3 0 

1985 3 5 

1986 6 3 

1987 3 1 

1988 5 8 

1989 3 1 

1990 9 2 

1991 1 7 

1992 2 6 

1993 2 2 

1994 1 5 

1995 1 3 

1996 5 4 

1997 3 1 

1998 0 5 

1999 0 2 

2000 0 8 

2001 0 10 

2002 0 5 

2003 0 1 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 1 3 

2008 1 1 

2009 0 0 

2010 0 1 

Total 194 184 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Rio Verde (2014), adaptada de Souza e Barbosa (2013), e 

organizada pelo autor. 

 

O fechamento de muitas escolas, a partir da década de 1980, esteve ligado à questão da 

migração campo cidade, pois a redução de parcelas significativas da população rural no 

município provocou diminuição do número de educandos. Reduziu-se, também, a população 

rural em valores absolutos; em 1970, havia 28.770 pessoas no rural e em 1980, a população 

rural era de 19.158 pessoas. Também houve redução em valores relativos; em 1970, a 
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população rural representava 51,6% da população total do município, e em 1980, a população 

rural correspondia a 25,7% da população total.  

O poder público, aproveitando essa situação acabou extinguindo muitas escolas e 

promovendo a nucleação, ou seja, extinguia as escolas menores e ampliava a estrutura das 

maiores. Apesar da redução do número de escolas trazer consequências negativas, a criação 

de escolas nucleadas no campo permitiu a oferta de vários níveis de ensino em um mesmo 

local. 

Na perspectiva de reconceber o campo, mesmo que a nucleação das escolas no 

espaço da cidade tenha feito estragos, poderá, ao ser recolocada, permitir que se 

oferte desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental e Médio , no espaço do 

campo. Normalmente, nestas escolas é ofertado somente o primeiro segmento do 

Ensino Fundamental, pelo número reduzido de educandos, pois com o êxodo rural, 

principalmente da juventude, gera-se um esvaziamento das comunidades onde ficam 

apenas famílias com pessoas idosas, refletindo diretamente na educação.  (GHEDINI 

et al., 2010, p. 115). 

 

A principal consequência negativa da nucleação é o aumento da distância entre a 

unidade escolar e a residência dos alunos. Apesar de ser ofertado transporte escolar para os 

alunos do rural no município de Rio Verde, alguns passam longos períodos dentro dos ônibus 

escolares. Outro problema é a dificuldade para os pais acompanharem a vida escolar dos 

filhos, pois o transporte é oferecido apenas para os alunos. Assim, se um pai ou uma mãe 

precisar ir a escola, precisará se deslocar por grandes distâncias. 

Outro motivos, não diretamente ligados à diminuição da população rural, 

contribuíram para o fechamento de muitas escolas rurais no município. O imaginário de que o 

urbano é o moderno, e representa o futuro, e a população do campo é insignificante, inibiu 

investimentos em várias escolas. Contudo, a superação do urbano pelo rural é parcial e, como 

afirma Clemente (2011), o urbano não “se expandirá a ponto de fazer com que o rural 

desapareça por completo, apesar de ser inegável a hegemonia do urbano sobre o rural”. 

O Ensino Médio é ofertado em apenas cinco escolas localizadas no campo em Rio 

Verde: Monte Alegre, Escadinha do Futuro, São José do Pontal, Vale do Rio Doce e 

Cabeceira Alta, cuja localização é verificada na figura 2 . Estas unidades escolares funcionam 

como extensão de duas unidades escolares da Rede Estadual: o Colégio Estadual Olynto 

Pereira de Castro e o Colégio Estadual Frederico Jayme. Estas escolas dão o apoio 

pedagógico e material para os alunos do Ensino Médio que estudam no rural do município de 

Rio Verde. O Colégio Olynto Pereira de Castro é responsável pelas escolas Monte Alegre, 

Vale do Rio Doce e Cabeceira Alta. Já as escolas Escadinha do Futuro e São José do Pontal 

são de responsabilidade da Escola Estadual Frederico Jayme. 
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Figura 2 – Localização das escolas no campo que ofertam o Ensino Médio no município de 

Rio Verde (GO) – 2014 

 
    Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2014. Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. 2014. 

 

A Escola Municipal do Monte Alegre é uma das mais antigas escolas rurais do 

município, fundada em maio de 1959, e desde 1971 é mantida pelo poder público municipal, 

oferecendo, inicialmente a educação primária. Está localizada na margem esquerda do rio 

Monte Alegre e a 66 quilômetros de distância da sede do município de Rio Verde. Somente 

em 1998, o ensino fundamental, a segunda fase passou a ser oferecido e, o Ensino Médio 

apenas no ano de 2001. Atualmente, a escola possui 239 alunos, sendo 35 no Ensino Médio. 

No ano de 2004 foi construído um novo prédio, que pode ser visualizado na Fotografia 2.  
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Fotografia 2 – Escola Municipal Monte Alegre 

 

 
     Fonte: Trabalho de Campo. Fotografia: Emival Cunha Ribeiro (2014). 

 

A história da Escola Vale do Rio Doce está diretamente ligada ao surgimento do 

assentamento rural Rio Verdinho. Apesar de existir desde 1991, mudou de lugar de três vezes, 

pois não possuía área própria e só se fixou definitivamente com a transformação do 

acampamento Rio Verdinho em assentamento, no ano de 1999. Hoje, a escola possui 398 

alunos, incluindo os 69 alunos do Ensino Médio. 
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Fotografia 3 – Escola Municipal Vale do Rio Doce 

 
    Fonte: Trabalho de Campo. Fotografia: Emival Cunha Ribeiro (2014). 

 

No assentamento rural Pontal dos Buritis, está localizada a Escola São José do 

Pontal, que conta atualmente com 222 alunos, incluindo a educação infantil, a partir dos três 

anos de idade até o Ensino Médio. Esta unidade conta com 53 alunos matriculados no Ensino 

Médio. A escola oferece o curso de Extensão em Agricultura Orgânica, em parceria com o IF 

Goiano, que é realizado com aulas semanais e, aberto aos alunos do Ensino Médio e a toda 

comunidade. 

A criação da Escola Cabeceira Alta se deu com a Lei Municipal nº 5.430, de 2008. 

Esta escola surgiu a partir da extinção da Escola Municipal Idrolino Guimarães. A construção 

da Escola Cabeceira Alta ocorreu porque a estrutura predial da antiga escola era antiga e 

inadequada, além da área edificada não ser de propriedade de prefeitura. Assim, foi adquirida 

uma área próxima, de 48.400m², para a construção da nova escola. Está localizada a 60 

quilômetros de Rio Verde e possui 224 alunos, sendo 81 alunos no Ensino Médio. 
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Fotografia 4 – Escola Municipal Cabeceira Alta 

 
    Fonte: Trabalho de Campo. Fotografia: Emival Cunha Ribeiro (2014). 

 

As cinco escolas visitadas no rural rio-verdense apresentam prédios novos. Quatro 

foram construídos no início dos anos 2000. Apenas uma possui prédio construído nos anos de 

1990. Entretanto os prédios já necessitam de reformas e manutenção adequadas. As novas 

demandas da educação, como a escola integral, exigirão novos prédios ou importantes 

adequações. 

 

2.2.3 A concepção de cidadania pelos gestores e professores nas escolas rurais no 

município de Rio Verde 

 

A pesquisa de campo consistiu em duas visitas a cada uma das cinco escolas rurais 

que oferecem o Ensino Médio no município de Rio Verde (GO), duas vistas às duas escolas 

que fornecem o suporte legal ao Ensino Médio das escolas rurais e, três visitas à Secretária 

Municipal de Educação. Foram realizadas entrevistadas nos meses de maio de 2014 a março 

de 2015, com os cinco professores que ministram aulas de Geografia para o Ensino Médio, os 

cinco diretores das unidades rurais, os dois diretores das escolas urbanas que atuam como as 

responsáveis pelo Ensino Médio, além do Secretário Municipal de Educação de Rio Verde. 

Para garantir o sigilo da pesquisa, os professores e gestores das escolas não serão 
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identificados; para isso, os entrevistados serão numerados de 1 a 5, assim como os gestores 

das escolas rurais. 

Dos professores entrevistados, quatro são licenciados em Geografia, sendo que um é 

licenciado em História. Todos possuem pós-graduação, nível de especialização, e um em nível 

de Mestrado em Geografia. Os professores possuem boa formação, apesar de não possuírem 

formações específicas para as questões relativas à Educação do Campo. 

Todos ministram aulas nos Ensinos Fundamental e Médio. Além de aulas de 

Geografia, três também ministram aulas de História e um deles trabalha o ensino religioso; 

outro trabalha filosofia e, também a disciplina de Sociologia no Ensino Médio. Na entrevista, 

ficou evidente que os professores ministram mais de uma disciplina, pois a distância em 

relação à sede do município dificulta o deslocamento dos docentes, impedindo, assim que eles 

assumam apenas a sua área de atuação. As coordenações e direções das Unidades Escolares 

no campo procuram otimizar/racionalizar a ida destes profissionais às unidades escolares, que 

por serem distantes, evitando dispêndio considerável de tempo e de recursos, havendo a 

necessidade de aproveitar o máximo possível a estadia dos docentes na escola. Assim, acabam 

ministrando disciplinas de outras áreas para completar as 32 aulas semanais necessárias para 

completar a carga horária. 

Todos os docentes entrevistados residem em áreas urbanas, sendo quatro na cidade 

de Rio Verde e um na cidade de Jataí. O transporte da cidade de Rio Verde até a escola é 

oferecido aos professores pelo Poder Público Municipal, mas três deles optam por se 

deslocarem em veículo próprio, sendo que um eventualmente utiliza o transporte oferecido 

pela Secretaria Municipal de Educação.  

Entre os professores de Geografia, apenas um trabalha há menos de um ano nas 

escolas rurais. Um dos professores está já há 15 anos no ensino rural. Quatro professores 

trabalham em apenas uma escola e apenas um trabalha em duas escolas rurais. Ressalte-se que 

há uma situação que os forçam a ministrar aulas de disciplinas diferentes da Geografia; como 

a disciplina de Geografia não é suficiente para completar a carga horária, pois são apenas 3 

horas/aulas semanais para cada ano do Ensino Fundamental e 2 horas/aulas semanais para 

cada série do Ensino Médio. Desse modo para permanecerem em apenas um local de trabalho, 

a(o)s professora(e)s acabam assumindo outras disciplinas, tais como História, Sociologia e 

Filosofia.  

A(o)s professora(e)s do ensino rural recebem duas gratificações incluídas no salário, 

que são ofertadas exclusivamente aos professores da zona rural do município: a gratificação 

de dedicação exclusiva, ou seja, obrigatoriamente só podem ministrar aulas na rede municipal, 
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e gratificação de difícil acesso, por trabalharem fora da área urbana, local de suas residências. 

Há o caso de um(a) professor(a) que não recebe tais gratificações, devido ao fato de ser 

substituta(o) de um(a) professor(a) que assumiu o cargo de gestor(a).  

Nas entrevistas realizadas, os mesmos deixaram claro que os problemas enfrentados 

no rural não são de ordem salarial e nem relacionados ao deslocamento para o local de 

trabalho, pois o município se encarrega de transportá-los. O que os fazem sentir 

desvalorizados no Ensino Médio é, principalmente, a situação de que a responsabilidade por 

esse nível é do Governo Estadual e, assim, ocorre pouco contato com as escolas responsáveis. 

Alguns descreveram a sensação de abandono que sentem, seja pela distância em relação às 

escolas responsáveis (escolas Núcleos), ou simplesmente pela falta de apoio efetivo nas 

questões pedagógicas e mesmo de materiais. 

De acordo com os professores, os principais problemas que dificultam o trabalho no 

rural estão relacionados ao reduzido acervo disponível nas bibliotecas. Outro ponto refere-se 

às dificuldades inerentes ao deslocamento dos alunos. As grandes distâncias e as condições 

variáveis das estradas rurais, em muitos casos, obrigam os alunos a passarem muito tempo 

dentro dos ônibus, o que torna cansativo o deslocamento deles de casa até a escola e desta 

para a casa, tendo reflexos negativos na aprendizagem dos alunos, além dos desconfortos 

ocasionados. Outro problema mencionado é a dificuldade para deslocar os alunos para 

atividades extraclasses. A falta de laboratórios também foi apontada. Apenas um(a) 

professor(a) descreveu a indisciplina dos alunos como problema. 

A(o)s gestora(e)s das escolas rurais que ministram aulas no Ensino Médio no 

município de Rio Verde foram entrevistados. Foram questionados a situação socioeconômica 

dos alunos, e a adequação ou não da unidade escolar às diretrizes da Educação do Campo. 

A(o)s entrevistada(o)s não foram identificados, apenas conhecidos pelos números das 

respectivas escolas. O roteiro de entrevistas abordou temas como as diferenças entre as 

escolas localizadas no campo e as situadas na cidade, identificação do perfil dos alunos por 

meio da percepção da gestão escolar e os principais problemas enfrentados. 

O(a) gestor(a) da escola 1 identificou que a diferença entre uma escola urbana e uma 

rural refere-se ao perfil dos alunos. “Os alunos são mais amorosos e não apresentam 

problemas sociais graves, como drogas e armas”. A maioria dos alunos são filhos de pequenos 

agricultores e de funcionários das fazendas. Não é oferecida nenhuma formação diferenciada 

para os alunos da escola rural. Conteúdos e matriz curriculares iguais às das unidades 

escolares localizadas na área urbana. 
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Nas palavras do(a) gestor(a) da escola 2, não há diferença entre as escolas rurais e as 

escolas urbanas, pois o planejamento e calendário são os mesmos. 

Não percebo diferenças marcantes. O material pedagógico, os equipamentos, os 

livros e a estrutura física é igual. Todos os professores possuem formação superior, 

graduação e ate pós-graduação. A qualificação dos professores é igual ou até 

superior à das áreas urbanas (Gestor(a) da escola 2). 

 

 De acodo com a(o) gestor(a), os alunos atendidos pelas escolas localizadas no 

campo, no município de Rio Verde, são filhos de gerentes ou outros trabalhadores das 

fazendas, sendo que alguns pais trabalham nos escritórios e mesmo laboratórios das grandes 

fazendas. Foi relatado também pela(o) gestor(a) que alguns alunos migrantes chegam à escola 

com defasagem de aprendizagem. Ainda de acordo com o(a) gestor(a) não há alunos filhos de 

pequenos agricultores, pois na região predominam as grandes propriedades. Na entrevista o(a) 

gestor(a) informou que os problemas da escola estão relacionados ao transporte dos alunos e à 

estrutura física da escola. O(a) gestor(a) afirmou ainda que não há casos de alunos envolvidos 

com drogas, mas há casos de alcoolismo nas famílias. Há também casos de gravidez precoce, 

mas não há na escola problemas com furtos e roubos. 

A comunicação é dificil. A internet e o telefone falham. O prédio tem problemas de 

mobiliário. Os alojamentos dos professores estão lotados. A biblioteca não tem local 

adequado. Não é possível os alunos receberem reforço no contaturno, pois o sistema 

de transporte não comporta mais alunos. A sala de informática é usada também 

como auditório e sala de vídeo (Gestor(a) da escola 2). 

 

O(a) gestor(a) da escola 3 afirmou que não há diferenças significativas entre as 

escolas rurais e as urbanas, pois a matriz curricular é a mesma das áreas urbanas. Em relação 

ao comportamento dos alunos, estes apresentam menos agressividade, respeitam mais os 

professores e poucos alunos apresentam a defasagem ano/série. Os alunos, em grande maioria, 

são oriundos de assentamentos rurais e filhos de trabalhadores rurais das fazendas da região. 

Um dos problemas mencionados é a falta de participação dos pais na vida estudantil dos 

filhos, muitas vezes não participando nem das reuniões, problema também recorrente nas 

escolas urbanas. A escola apresenta problemas de infraestrutura, problemas elétricos e no 

telhado. 

Para o(a) gestor(a) da escola 4, não existem diferenças entre a escola urbana e a 

escola rural, mas ele(a) acredita que deveriam ter currículos distintos. O(a) gestor(a) afirma 

que aproximadamente 80% dos alunos são filhos de assentados rurais e os demais são de 

pessoas que trabalham como empregados nas lavouras, sendo que muitas das famílias 

apresentam baixo poder aquisitivo.  
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Cumpre ressaltar que, no momento da pesquisa, havia um curso de extensão de 

agricultura orgânica na escola, com participação dos alunos do Ensino Médio e também de 

membros da comunidade. Na escola há problemas de indisciplina, com drogas e também de 

casamentos precoces. Há solicitações dos pais na escola para liberar os filhos para que possam 

trabalhar nas lavouras em determinados períodos. 

De acordo com o(a) gestor(a) 5 não há diferenças entre as matrizes curriculares das 

escolas urbanas e das escolas rurais. Contudo, o(a) gestor(a) tem buscado junto ao Programa 

Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO)4 recursos para que a escola se adeque às 

diretrizes da Escola do Campo.  

As principais diferenças estão ligadas à formação dos alunos. São considerados mais 

afetivos, têm melhor sociabilidade e há uma maior proximidade entre os alunos. Esses alunos, 

em sua maioria são filhos de assentados e de funcionários de fazendas. Não há problemas 

sociais graves, mas muitas famílias enfrentam dificuldades no campo. Os problemas da escola 

estão relacionados à estrutura física, à falta de verbas em quantidade adequada e suficiente. A 

falta de manutenção das estradas também é um fator que acaba dificultando o transporte dos 

alunos, tornando-o mais demorado e mais cansativo aos discentes no campo. 

A questão da cidadania foi tema central no roteiro das entrevistas com os 

professores. Assim, foi questionado o entendimento do tema a todos os professores da 

disciplina de Geografia, a contribuição da Geografia para a formação da cidadania nos 

discentes, os conceitos trabalhados em sala de aula, como os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio encaram a questão da cidadania e como a escola tem contribuído para o 

desenvolvimento da mesma. 

O(a) professor(a) 1 afirmou que o “conceito de cidadania é um campo amplo e cada 

pessoa possui um”, ainda que cada um deva exercer o seu papel e desenvolver “valores”. 

Assim, a Geografia contribui fornecendo o conhecimento e a consciência em relação ao meio 

ambiente e como o “nosso espaço geográfico é usado”. Os conceitos de cidadania trabalhados 

em sala de aula estão relacionados ao conceitos de como preservar o meio ambiente, citando 

inclusive a questão dos uso de agrotóxicos no meio rural. Para este professor, os alunos do 3º 

ano do Ensino Médio “pensam em exercer o voto e escolher pessoas que possam representá-

                                                 
4   Programa Nacional de Educação do Campo lançado pelo Governo Federal em 2012, que consiste no Conjunto 

de ações articuladas que asseguram a melhoria do ensino nas redes existentes, bem como a formação de 

professores, produção de material didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura e qualidade da 

educação no campo em todas as etapas e modalidades. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, 

municipais e do Distrito Federal podem aderir ao programa ao desenvolver atividades que beneficiem o 

processo educativo nas escolas do campo. 
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los no futuro”. A escola é importante para o desenvolvimento da cidadania e “de uma forma 

ou de outra são feitas tentativas de incorporar o conceito”. 

“É maior a participação nos aspectos políticos da vida do país, orientado para a 

forma de escolher representantes, incluindo a representação da mulher”. Assim o(a) 

professor(a) 2 colocou seu entendimento sobre cidadania. A Geografia “aborda de forma 

direta vários problemas: o desemprego, o êxodo rural,  possiblitando aos alunos refletirem seu 

papel”. Ainda segundo o(a) professor(a), na sala de aula, são trabalhados temas como 

sustentabilidade, inclusão dos deficientes físicos no esporte e democracia racial. Os alunos do 

3º ano são bem informados nas questões políticas, sobre a corrupção e possuem candidatos 

aos cargos públicos definidos, apesar de nem todos possuírem o título eleitoral. Para o(a) 

professor(a) 2, é fundamental oferecer aos alunos disciplinas ligadas ao campo, como 

horticultura, criação de animais e agricultura. “Algo que já ocorreu no passado, quando havia 

professores com essas habilidades na rede municipal”. 

O entendimento do(a) professor(a) 3 é que a cidadania corresponde “a participação do 

ser humano na questões sociais, culturais, econômicas e ambientais.” Para este(a) 

professor(a), a Geografia contribui para a formação da cidadania ao permitir uma formação 

das questões humanas, sociais, culturais e inovações tecnológicas, e de questões físicas com o 

solo, clima, relevo. Apesar deste(a) professor(a) não apresentar clareza sobre o conceito de 

cidadania, são abordados vários temas relacionados ao mesmo em sala de aula. Ela(e) afirma 

que trabalha “respeito à igualdade, às diferenças sociais, economia e direitos e deveres.” Para 

o(a) professor(a), os alunos conseguem entender os problemas políticos relacionados à saúde, 

à educação, e à corrupção. Ainda segundo o(a) educador(a), a escola contribui para o 

desenvolvimento da cidadania, mas a falta de estrutura familiar compromete o processo 

educativo. 

O(a) professor(a) 4 afirma que “cidadania é a participação do ser humano em todas 

as instâncias”. Já a Geografia contribui para facilitar a compreensão dos direitos pessoais, 

socais e políticos, além da noção dos deveres. A disciplina de Geografia aborda as questões 

sociais, acessibilidade, relações e formação do Estado. Segundo o(a) professor(a) 4, a respeito 

dos alunos “eles são críticos nas questões sociais, nos direitos que não são cumpridos e 

conscientes dos problemas do Brasil, muitos acham que não conseguem mudar nada, 

encontram dificuldades para participar dos destinos do país e poucos votam”. E quanto à 

escola, acreditam que esta é um instrumento que favorece o desenvolvimento da cidadania.  

Para o(a) professor(a) 5, cidadania significa “pessoas que reconhecem seus direitos”. 

E a contribuição da Geografia estaria relacionada as questões do espaço e da sociedade, e a 
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capacidade de tornar as pessoas críticas. De acordo com o(a) professor(a) 5, são trabalhados 

com alunos do 1º ano do Ensino Médio a questão da sociedade, os problemas sociais e a 

economia; no 2,º as questões relacionadas ao Brasil; e no 3º ano, as questões dos territórios e 

o estado de Goiás, para compreender a situação em que vivem. Dessa forma, os alunos são 

capazes de perceberem os problemas sociais do país, inclusive percebendo que “as 

manifestações são vistas como uma tentativa de busca da solução dos problemas do país”. 

O(a) professor(a) afirma que a escola é fundamental para desenvolver as noções de cidadania 

nos jovens. 

As entrevistas realizadas com a(o)s professora(e)s mostraram a preocupação que todos 

possuem em trabalhar a temática cidadania na formação dos alunos. Predominaram nas falas 

dos educadores, dois aspectos: a ênfase nos direitos sociais e nos políticos. Todavia os 

mesmos não se preocupam em conceituar o tema. A definição de um conceito pode facilitar a 

condução do processo de ensino-aprendizagem, pois a diversidade de conteúdos trabalhados 

na Geografia é enorme. Além disso a clareza em relação ao tema possibilitaria aos educadores 

priorizarem determinados debates e discussões com o alunado. 
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3 A CIDADANIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 

 

A cidadania não é uma das categorias geográficas. Porém, em razão da complexidade 

do tema, a Geografia, – e outras Ciências Humanas – deve colocá-la também como um dos 

temas na análise da realidade e/ou do espaço geográfico. Se a ciência geográfica não deve 

prescindir da interpretação da cidadania, o ensino de Geografia menos ainda. Este, principal-

mente na sua vertente crítica, está ligado diretamente ao preparo para a luta dos direitos civis 

e sociais. 

Desde o seu nascedouro, a geografia crítica encetou um diálogo com a teoria crítica 

(isto é, com os pensadores da Escola de Frankfurt), com o anarquismo (Réclus, Klo-

potkin), com Michel Foucault, com Marx e o marxismos (em particular os não dog-

máticos, tal como Gramsci, que foi um dos raros marxistas a valorizar a questão ter-

ritorial), com os pós-modernistas e várias outras escolas do pensamento inovadoras. 

Mas ela principalmente representou uma abertura para – e um entrelaçamento com – 

os movimentos sociais: a luta pela ampliação dos direitos civis e principalmente os 

sociais, pela moradia, pelo acesso à terra ou à educação de boa qualidade, pelo com-

bate à pobreza, aos preconceitos de gênero, de cultura/etnia e de orientação sexual 

etc. (VESENTINI, 2013, p. 223). 

 

As mudanças rápidas pelas quais o mundo passa acabam por criar dificuldades ao en-

tendimento da realidade. O espaço construído pelo homem, resultado da interação entre natu-

reza e sociedade, é, por excelência o objeto de estudo da Geografia. Desse modo, capacitar os 

alunos para desenvolver uma visão capaz de explicar as ordens e desordens do espaço é es-

sencial para a formação dos cidadãos. Incorporada nesse conhecimento está a questão territo-

rial que, para Callai (2001), possibilita a busca pela cidadania.  

O mundo (que também a Geografia estuda) apresenta um quadro, ou mapa se qui-

sermos, que expressa o resultado da luta pela sobrevivência enfrentada pelos diver-

sos povos para a constituição e a manutenção dos seus territórios. E hoje, mais do 

que o território que já está construído, delimitado e estabelecido, muito embora al-

guns povos estejam envolvidos em luta pelo seu domínio, busca-se a cidadania, quer 

dizer, a garantia dos direitos individuais e sociais. É a concretização das leis, isto é, a 

acessibilidade concreta ao direito de habitação, alimentação, saúde, educação, traba-

lho, segurança, bem-estar (CALLAI, 2001, p. 134). 

 

 Os conhecimentos de Geografia eram ensinados nas escolas de primeiras letras de ma-

neira indireta, logo após o surgimento do Estado-nação brasileiro, no início do século XIX. 

Para Vlach (2013, p. 191-192), a inclusão da disciplina de Geografia na estrutura curricular no 

ensino secundário, desde a criação do Colégio Pedro II, foi importante pois este serviria de 

modelo educacional para o restante do país. É fundamental destacar que, desde 1831, as Fa-

culdades de Direito já exigiam os conhecimentos em Geografia e História para seus ingressan-

tes. 
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3.1 O ENSINO DE GEOGRAFIA E A CIDADANIA 

 

Ao se analisar o ensino de Geografia, é importante evitar o equívoco de considerar 

esse como originário da Geografia científica. Inclusive, Vesentini (2008) afirma que os co-

nhecimentos geográficos já eram ensinados nas escolas antes mesmo da Geografia se afirmar 

como uma ciência moderna, ou seja, antes de se tornar ciência na Universidade. A adoção de 

métodos científicos na perspectiva positivista colaborou para a criação da ciência geográfica. 

Os conhecimentos geográficos, entretanto, já eram usados desde a Antiguidade. 

Por sinal a Geografia escolar é anterior ao advento da chamada geografia científica 

ou acadêmica. Parodiando um estudioso da história do pensamento geográfico, po-

demos lembrar que, muito antes de existirem os geógrafos já existiam os professores 

de Geografia. Isto é, muito antes de a geografia ser considerada uma ‘ciência” ou 

uma disciplina universitária, muito antes de ela ter sido institucionalizada em mea-

dos do século XIX (com Humboldt e Ritter), já existiam aulas de geografia (para 

crianças, para adolescentes e até mesmo para adultos) e manuais que procuravam 

esquematizar esse saber escolar e prático (pois servia para viagens, para o comércio, 

para a guerra) (VESENTINI, 2008, p. 224).  

 

A Geografia Clássica, do século XIX e início do século XX, foi fortemente influen-

ciada pelo positivismo. Essa situação só iria se modificar ao longo do século XX. Para Claval 

(2010), a realidade após a Segunda Guerra Mundial, marcada pela descolonização e pelas 

grandes desigualdades entre os países, deixou a Geografia em crise. Surgiu, assim a Nova Ge-

ografia, apoiada nos levantamentos quantitativos, mas que, apesar de ser uma proposta de re-

novação, estava baseada no neopositivismo lógico. Não é possível identificar uma ruptura, 

mas uma evolução do pensamento geográfico, do positivismo ao neopositivismo. 

De acordo com Moraes (2005), a denominada Geografia Crítica contesta a ciência 

geográfica existente. Os autores desse movimento posicionam-se por uma transformação da 

realidade social e propõem uma Geografia militante na luta por uma sociedade menos injusta. 

Portanto, o conhecimento geográfico deve ser um elemento a mais na superação da ordem ca-

pitalista. 

A Geografia escolar, por sua vez, também acompanha as mudanças no pensamento 

geográfico. O fundamental nessa concepção é estar de acordo com a realidade e os problemas 

dos alunos de cada época e lugar. A Geografia tradicional era caracterizada pelo ensino que 

priorizava a memorização de cidades principais, capitais, países, populações e unidades de 

relevo, rios, tipos de clima etc. Predominava o esquema dual natureza e sociedade nas suas 

concepções. Algumas correntes de pensamento geográfico, que valorizavam a explicação ain-

da não desvincularam totalmente a disciplina do modelo positivista. Para Vesentini (2013), a 
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Geografia escolar crítica está em sintonia com os movimentos sociais e a busca da autonomia, 

criatividade e criticidade dos alunos. 

A geografia escolar crítica vai muito além desses avanços que ocorreram na geogra-

fia  tradicional – embora os assimilando à sua maneira – e preocupa-se basicamente 

com o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da criticidade do educando, 

com a cidadania afinal, que é ao mesmo tempo o resultado e a condição da existên-

cia de cidadãos ativos e participantes, isto é, que questionam a realidade e (recons-

troem) os direitos democráticos ou direitos do homem (inclusive os direitos das mi-

norias e o direito de ser diferente), direitos esses que hoje tendem a se expandir para 

abarcar os não humanos (as árvores, os animais) (VESENTINI, 2013, p. 227-228). 

 

A importância do ensino de Geografia, inicialmente, esteve atrelada à ideologia do na-

cionalismo patriótico. Assim, esse conhecimento tornou-se útil para o processo de formação 

da nação brasileira ao colocar toda sociedade brasileira, com suas diferentes formações soci-

ais, étnicas e culturais sob um mesmo território. Vlach (2013, p. 195) afirma que a disciplina 

“[...] fazia do território brasileiro o elemento central de seu conteúdo, porque sua descrição 

valorizava sua dimensão, suas riquezas, sua beleza; de outro lado, porque a ideia do território 

por ela veiculada permitia a substituição do sujeito pelo objeto”. O território nessa acepção 

aparece como anterior à formação do povo brasileiro enquanto nação. 

 É fundamental ressaltar que não era somente a Geografia que estava mergulhada na 

ideologia do nacionalismo patriótico. Ainda de acordo com Vlach (2013 p.195), o surgimento 

do Estado brasileiro, após a independência em 1822, até a Proclamação da República em 

1889, não fez consolidar o sentimento de nação. Essa situação preocupava elites políticas e 

intelectuais, sendo que a educação, de maneira geral, até meados de 1950, era o principal ca-

nal ou instrumento utilizado para a realização desse processo. 

 A consolidação da ideia de nação era de fundamental importância para esconder as 

graves desigualdades e diferenças existentes na sociedade brasileira. As manutenções dos pri-

vilégios das elites precisavam desse elemento agregador, que é a nação para esconder as gra-

ves formas de opressão a que estava submetida a maioria da população. Quando ainda não 

existiam os meios modernos de comunicação, como TV, Internet, etc., a educação era o me-

canismo ideal para propagar o sentimento de nacionalidade. 

[...] não lhes passava despercebido que a ideia de nação permitiria esconder as dife-

renças entre as formações sociais brasileiras! Daí haverem compreendido, finalmen-

te, que a nação brasileira já não podia se limitar às elites e a seus representantes polí-

ticos. Contribuir de maneira efetiva para formar um único povo, uma única nação, 

eis o desafio da educação no início do século XX! (VLACH, 2013, p. 195). 

 

As mudanças ocorridas no pensamento geográfico, nas últimas décadas do século XX, 

foram fundamentais para que o discurso e a prática do ensino adotassem teorias e métodos 
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diferenciados. O ensino de Geografia, quando utilizou os fundamentos do materialismo histó-

rico, ganhou destaque e evidência enquanto disciplina, pois passou a criticar a apropriação do 

espaço geográfico pelos interesses capitalistas. Mas outras abordagens, como a Geografia 

Cultural, também ganharam importância, principalmente após o fim da Guerra Fria. De acor-

do com Vesentini (2013), essa variedade de opções metodológicas e teóricas provocaram cri-

ses e rupturas, mas também foram responsáveis por posturas que trouxeram maior equilíbrio 

ao ensino de Geografia. 

Vão desde propostas de substituir totalmente a tradição geográfica pelo materialismo 

histórico, pela abordagem geopolítico-jornalística, pela sociologia cultural etc. até as 

reações no sentido de fincar o pé no tradicional e culpar os “outros” pelos proble-

mas, passando por posições intermediárias mais equilibradas (VESENTINI, 2013, p. 

221). 
 

 A questão da cidadania deve ser abordada em uma perspectiva interdisciplinar. A pró-

pria legislação educacional, por meio da LDBEN, afirma que a finalidade da educação é o 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O sistema educacio-

nal como um todo deve buscar atender às necessidades da educação, previstas na legislação. É 

imprescindível a atuação do ensino de Geografia como parte integrante das Ciências Humanas 

na formação do cidadão. Inclusive, Callai (2001) afirma que é fundamental entender as rela-

ções do homem com a natureza para instrumentalizar o homem para o exercício da cidadania. 

Nesse sentido a geografia , entendida como uma ciência social, que estuda o espaço 

construído pelo homem, a partir das relações que estes mantêm entre si e com a na-

tureza, quer dizer, as questões da sociedade, com uma “visão espacial”, é por exce-

lência uma disciplina formativa, capaz de instrumentalizar o aluno para que exerça 

de fato a sua cidadania (CALLAI, 2001, p. 10). 

 

Pouco depois da promulgação da LDBEN em 1996, os PCNs trouxeram à tona a ques-

tão da interdisciplinaridade na educação brasileira. Essa inovação não significa que o caráter 

centralizador imposto a todo país pelo documento não mereça críticas. Reunir especialistas de 

cada área para tratar da educação sem a participação direta dos professores acabou por confi-

gurar uma relação antidialógica. Contudo, Vesentini (2013) assevera que a grande virtude dos 

PCNs foi destacar a questão da interdisciplinaridade. 

O grande mérito dos PCNs foi ter reafirmado os ensinamentos oriundos da Unesco, 

que enfatizam a interdisciplinaridade e os temas transversais (ética, meio ambiente, 

pluralidade cultural, orientação sexual, saúde, trabalho e consumo). Quando os 

PCNs são genéricos e somente apontam para diretrizes, tal como ocorre com o ensi-

no fundamental de 1ª a 4ª série ou, principalmente, com o ensino médio, eles não são 

nocivos e até podem contribuir para a reflexão dos professores e educadores (VE-

SENTINI, 2013, p. 239). 
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 A ausência inicial de universidades no Brasil fez com que não houvesse uma integra-

ção entre os Ensinos Médio e o Superior. O resultado foi a institucionalização dos vestibulares 

desde a Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, que serviriam de ligação entre os dois níveis de 

ensino. O resultado foi a subordinação das escolas e dos sistemas educacionais, principalmen-

te o Ensino Médio às determinações desse processo seletivo. Assim, como afirma Vesentini 

(2013), esse nível de escolaridade deixa de lado uma importante função educativa que é a 

formação para a cidadania. 

O ensino médio no Brasil ainda tem outro empecilho ou handicap: os vestibulares, 

que agem como uma influência nefasta, pois forçam muitas escolas e professores a 

deixar de lado uma formação para a cidadania, para a vida, em prol do treinamento 

para um exame medíocre e ineficaz (VESENTINI, 2013, p. 239). 

 

 O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), realizado pelo MEC, está tornando-se 

uma alternativa para o ingresso no curso superior em várias universidades e faculdades. A 

primeira edição do Enem ocorreu em 1998, e desde então é cada vez maior o número de estu-

dantes participando. A realização de um exame nacional apresenta aspectos positivos e nega-

tivos. Para Vesentini (2013), o fato mais negativo é a homogeneização do ensino. Muitas ex-

periências inovadoras, metodologias diferenciadas podem perder força devido à pressão dos 

pais e alunos para se adequarem aos conteúdos exigidos. Contudo, o autor afirma que é possí-

vel identificar pontos positivos, primeiro abolir ou diminuir a importância do vestibular, e se-

gundo tornar uma referência para que escolas de baixo nível possam buscar patamares míni-

mos de qualidade. 

A ampliação das diferentes formas de pensar o ensino de Geografia acabou contribu-

indo para a superação do modelo tradicional, talvez não totalmente, mas pelo menos parcial-

mente. Muitos caminhos e experiências inovadoras surgiram, podem surgir e, certamente sur-

girão no futuro do ensino brasileiro. Assim, temáticas com a cidadania podem fazer parte da 

Geografia sem provocar nenhum estranhamento. Vesentini (2013), inclusive alerta para a im-

portância do ensino de Geografia, mesmo com as mudanças econômicas e sociais das últimas 

décadas. 

Será que o ensino de Geografia tem algum lugar nessa necessária renovação econô-

mica e social? Sem dúvida que sim, desde que assuma a orientação que vem esbo-

çando desde os anos 80 e que consiste em contribuir para a cidadania plena, em le-

var o educando a conhecer o mundo em que vivemos, desde a escala local até a glo-

bal, sem nenhuma preocupação com conceitos petrificados e sempre levando em 

conta o fato de que este mundo está sempre em processo de mudanças e transforma-

ções que não têm uma causa simples nem constante, mas pelo contrário, resultam do 

entrecruzamento de inúmeros fatores que variam muito de acordo com a escala geo-

gráfica e com determinações culturais, econômico-sociais e até mesmo ambientais 

(VESENTINI, 2013, p. 248). 
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A Geografia enquanto uma ciência humana não deixa de colocar a cidadania como um 

dos temas relevantes e fundamentais no ensino de Geografia. Se a ciência geográfica não pode 

prescindir da interpretação da cidadania, o que se dirá do ensino de Geografia. Esse deve estar 

diretamente ligado às questões da cidadania, pois uma das finalidades de educação é o preparo 

para o exercício desta. Assim, a Geografia deve buscar formas de contribuir para a formação 

da cidadania, como afirma Callai (2001): 

Acreditando e partindo do pressuposto de que a educação para a cidadania perpassa 

várias disciplinas, a questão que me coloco é como a Geografia pode contribuir nes-

te processo. Se a formação do educando para ser um cidadão passa pela ideia de 

prepará-lo para “aprender a aprender”, para “saber fazer”, o papel das disciplinas es-

colares, e o da Geografia particularmente, tem a ver com o método, quer dizer, de 

que forma se irá abordar a realidade. E daí, insisto, a clareza do objeto da Geografia 

é fundamental, pois nos dá os instrumentos (o conteúdo, as informações geográficas) 

para chegar onde pretendem (CALLAI, 2001, p. 137). 

 

O ensino de Geografia, por suas próprias características, tem um papel de destaque 

na contribuição para a formação da cidadania, visto que o Estado-nação é o principal palco de 

exercício da cidadania. Além disso, o conhecimento geográfico do espaço em todas as suas 

esferas (política, social, ambiental, econômica, cultural etc.) é fundamental para a compreen-

são da realidade, condição essencial para atuar e transformar esta.  

 

3.2 LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

 O livro didático é um material de fácil consulta para professores e alunos. Uma das 

funções do livro didático é apresentar os conteúdos de maneira condensada e em sequência. 

Assim, o professor precisa estar bem preparado para orientar os alunos a buscarem conheci-

mentos em outros tipos de obras literárias. Para Lasolo (1996), outra característica básica do 

livro didático é o seu uso sistemático no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, para ser considerado didático, um livro precisa ser usado, de forma sistemá-

tica, no ensino-aprendizagem de um determinado objeto do conhecimento humano, 

geralmente já consolidado como disciplina escolar. Além disso, o livro didático ca-

racteriza-se ainda por ser passível de uso na situação específica da escola, isto é, de 

aprendizado coletivo e orientado por um professor (LASOLO, 1996, p. 4). 

 

O conteúdos dos livros didáticos, ao longo da história, tiveram e tem um papel impor-

tante. Desse modo, esses conteúdos de acordo com as relações de força que predominam em 

cada sociedade são escolhidos. De acordo com Vesentini (2008), mesmo a adoção do mar-

xismo, numa perspectiva tradicional, não tirava a centralidade dos conteúdos nos processos 

educativos, incluindo aí o livro didático. 



73 

 

[...] o livro didático — no papel de relação social de dominação, de poder, fazendo-

nos deixar de lado a senda do século XIX e inícios do século XX, quando o marxis-

mo ainda não entrara em crise e reinava um otimismo teleológico quanto ao futuro 

da humanidade: a crença na revolução inevitável e soteriológica, e na natureza "re-

volucionária" do conhecimento científico, tido como oposto à ideologia. Ou seja, 

numa perspectiva ortodoxa ou tradicional do marxismo — o denominado marxismo-

leninismo (e stalinismo) —, o problema fundamental da escola e do material didáti-

co seria o conteúdo: se burguês ou proletário, se ideológico ou científico (VESEN-

TINI, 2008, p. 52). 

 

A utilização do livro didático como material impresso existe desde o século XVII, mas 

somente no século XIX é que sua utilização passou a ocorrer em larga escala. As demandas 

provocadas pelo capitalismo industrial, associadas à consolidação das ciências modernas, cri-

aram condições para a efetivação de materiais complementares na educação das camadas mais 

elevadas, conforme Shäffer (1988): 

Difunde-se no mundo ocidental, a utilização de livros complementares aos textos bí-

blicos entre os alunos das classes mais abastadas. Até então, a Bíblia era a obra mais 

vendida para ensino e também a mais barata. A prática dos exames públicos, em es-

pecial a partir do início do século 20, condicionou o uso do livro didático entre toda 

a população estudantil, nivelando o ensino (SHÄFFER, 2003, p. 137). 

 

O livro didático é um material escolar que teve e tem uma grande importância, mas 

que ainda sofre críticas dos meios acadêmicos. Para Tonini (2014), a presença desse recurso 

no meio escolar é recorrente, apresentando diferentes funções. Desde as concepções tradicio-

nais até aos modelos contemporâneos, o livro didático acompanha o processo educativo. 

O livro didático é um dos recursos de aprendizagem mais universal de todos na cul-

tura escolar. Sua presença sempre foi posta em relevo desde a escola tradicional até 

a contemporânea. Seja como texto usado em sala de aula ou como consulta pelos 

professores, de uma forma ou outra sempre esteve presente nas práticas escolares. 

Essa consolidação vem desse quando era apenas um material manuscrito até o livro 

impresso da atualidade, mesmo tendo sofrido todas as mudanças metodológicas das 

práticas pedagógicas vivenciadas pela escola (TONINI, 2014, p. 149-150). 

 

Os interesses econômicos das grandes editoras e, até mesmo de autores contribuíram 

para estigmatizar o referido material. Outro problema que contribui para a má fama do livro 

didático refere-se ao seu uso, pois muitos professores, às vezes mal preparados ou com cargas 

horárias enormes utilizam o material como o condutor de todo processo de ensino-

aprendizagem de determinada disciplina. 

[...] o livro didático continua assumindo o comando da aula. É a palavra definitiva. 

De auxiliar do processo passa a ser o modelo [...]. De modo geral, o professor brasi-

leiro não lê ou lê muito pouco. Portanto, não haverá melhoria nos livros didáticos 

sem que haja investimentos na qualificação e valorização dos professores (SCHÄF-

FER, 2010, p. 142). 
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Como a qualidade de muitos livros é questionável, assim o processo de escolha dos 

mesmos deveria ser uma etapa imprescindível na política educacional. Na atualidade, as esco-

lhas desses materiais são feitas pelas escolas a partir dos Guias de Livros Didáticos elabora-

dos pelo MEC. Shäffer (2003) afirma que pesquisas realizadas na década de 1990 mostram 

situações em que os professores não eram consultados, e quando eram não dedicavam tempo 

adequado para a análise dos mesmos. Dificilmente os professores analisavam vários livros. O 

comum era buscar uma similaridade entre os conteúdos programáticos exigidos e o livro didá-

tico.   

Para muitos alunos o livro didático tem um efeito determinante na sua formação. 

Grande número de alunos vem de famílias com pouco ou nenhum contanto com obras literá-

rias. Esse material acaba sendo a principal referência de leitura para os discentes. Como o Es-

tado brasileiro interfere diretamente na produção do livro didático, e é o principal comprador 

de livros no mercado nacional, os interesses dos grupos que controlam o Estado prevalecem 

nos conteúdos dos materiais. Dessa forma, até final do século XX, era comum encontrar refe-

rências à “Pátria Grande”, à “cordialidade do povo brasileiro”, além do total desconhecimento 

das lutas de classes e referências à “democracia racial”.  

Mesmo nos dias atuais, com os avanços nos meios de comunicação, o livro didático 

tem um papel relevante no cotidiano escolar. É apoio importante tanto para professores quan-

to para os alunos, como afirmam Castellar e Vilhena (2012, p. 137): “em tempos de multimí-

dia, computadores, ensino à distância e outras inovações tecnológicas na educação, o livro 

didático ainda continua sendo um dos suportes mais importantes no cotidiano escolar e é, sem 

dúvida, o mais utilizado e solicitado”.  

A dependência ao livro didático na educação brasileira é histórica. Contudo a partir da 

década de 1970, essa situação ficou mais evidente. Segundo Spósito (2009), o crescimento da 

população, o aumento da demanda pela escola pública e a ampliação da rede oficial de ensino, 

sem os investimentos, principalmente, na formação dos professores contribuíram para que a 

educação oferecida fosse de baixa qualidade. Nesse contexto, foi vital enfatizar a criação de 

um currículo mínimo que orientasse a ação do professorado. Os Guias Curriculares ganharam 

grande destaque, sendo rigorosamente obedecidos pelos planos de ensino e livros didáticos, 

refletindo o autoritarismo vigente imposto pelos governos militares a toda sociedade brasilei-

ra. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), desde 1985, distribuiu milhões de 

livros didáticos para os alunos brasileiros. O programa surgiu a partir do Decreto nº 91.542, 

de 19 de agosto de 1985, trazendo algumas mudanças em relação ao programa anterior de dis-
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tribuição de livros. Inicialmente tinha como propósitos universalizar e melhorar o ensino de 1º 

grau (atual Ensino Fundamental), previa a participação dos professores na indicação dos li-

vros didáticos e objetivava contribuir para que os gastos das famílias com educação fossem 

reduzidos. 

A distribuição de livros didáticos no Brasil passou por várias fases e diferentes forma-

tos. No ano de 1929, foi criado o Instituto Nacional do Livro (INL), com a função de valorizar 

e auxiliar a produção do livro didático nacional. Na década seguinte, através do Decreto-Lei 

nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, foram definidas as condições de produção, importação 

e utilização e uso do livro didático. De acordo com Shäffer (2010), esse decreto apresenta 

elementos contraditórios, pois criou a Comissão Nacional do Livro Didático, com função de 

autorizar ou não o uso de determinados livros, mas por outro lado, afirma que os diretores e 

professores podem escolher os livros, desde que autorizados pela referida comissão.  

Na terceira década do século XX, as mudanças políticas e sociais no Brasil refletiram 

diretamente na educação. O apoio dado à industrialização após a chegada de Vargas ao poder 

através da Revolução de 1930, fez surgir novas demandas para a educação. Criou-se também 

o Ministério da Educação e Saúde Pública e, nos anos posteriores, houve as reformas educa-

cionais promovidas pelos ministros Francisco Campos e Gustavo Capanema. Em 1932, tam-

bém ocorreu  “O Manifesto da Escola Nova”, que exigia uma educação laica, gratuita e aces-

sível a todos. E, após a instauração do Estado Novo, a questão do livro didático passa a ser 

considerada estratégica. 

O fim do Estado Novo provocou mudanças na condução da política do material didáti-

co. Em dezembro de 1945, através do Decreto-lei nº 8.460 retira-se dos professores a função 

da escolha do livro. Nos anos seguintes, não ocorreram mudanças significativas nas políticas 

do livro didático. Na década de 1960, já na ditadura militar, um dos acordos do Ministério da 

Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID), impacta direto nas políticas do livro didático. Nessa época, foi criada a Comissão 

do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), e nos anos seguintes foram distribuídos 51 

milhões de livros gratuitos. 

A partir de 1964, o programa MEC/USAID (1964-69), de fortes reflexos sobre a 

educação nacional e constituído por uma série de acordos, resultou na criação da 

Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (Colted) e gerou denúncias de controle 

americano sobre o mercado livreiro e de controle ideológico sobre o processo edu-

cacional (SCHÄFFER, 2003, p. 137). 

  

 As décadas de 1970 e 1980 foram de muitas mudanças nos programas e entidades res-

ponsáveis pelos materiais didáticos. A Colted foi extinta em 1971, e o INL ficou responsável 
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pelo recém-criado Programa do Livro Didático (PLID). Em 1976, a Fundação do Material Es-

colar (FENAME) assumiu o PLID. No início da década de 1980, o Programa do Livro Didáti-

co para o Ensino Fundamental (PLIDEF), Programa do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PLIDEM) e o Programa do Livro Didático para o Ensino Supletivo (PLIDESU) são transfe-

ridos à Fundação de Amparo ao Ensino (FAE). 

 De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (2014), a expan-

são do PNLD, no formato atual, inicia-se na década de 80 do século XX. Porém nos primeiros 

anos de 1990, devido à diminuição dos gastos públicos e da crise econômica, houve redução 

no número de livros distribuídos. A partir de 1995, volta a universalização da distribuição dos 

livros para o Ensino Fundamental. Em 1997, inicia-se a distribuição dos livros de Geografia e 

História. Nesse mesmo ano, a FAE é extinta e toda a política de distribuição de livros passa 

para o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 

Tabela 4 – Calendário de Atendimento 

Ano de 

Atendimen-

to 

Distribuição 

Integral dos 

Livros Didáti-

cos 

Reposição In-

tegral de Livros 

Consumíveis 

Reposição e Com-

plementação Parci-

al de Livros Reuti-

lizáveis 

Distribuição dos 

Acervos 

2012 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio  

Alfabetização 

Matemática, Al-

fabetização Lin-

guística e Lín-

gua Estrangeira  

2º ao 9º ano do Ensi-

no Fundamental  

Dicionários 

2013 1º ao 5º ano do 

Ensino Fun-

damental  

Língua Estran-

geira, Filosofia e 

Sociologia  

6º ao 9º ano do Ensi-

no Fundamental e 1º 

ao 3º ano do Ensino 

Médio  

Obras Comple-

mentares 

2014 6º ao 9º ano do 

Ensino Fun-

damental 

Alfabetização 

Matemática, Le-

tramento e Alfa-

betização, Lín-

gua Estrangeira, 

Filosofia e Soci-

ologia 

2º ao 5º ano do Ensi-

no Fundamental e 1º 

ao 3º ano do Ensino 

Médio 

Obras Literárias 

para Alfabetiza- 

ção na Idade  

Certa 

2015 
 

  2015 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio 

Alfabetização 

Matemática, Le-

tramento e Alfa-

betização e Lín-

gua Estrangeira 

2º ao 9º ano do Ensi-

no Fundamental 

 

Dicionários 
 

2016 1º ao 5º ano do 

Ensino Fun-

damental 

Língua Estran-

geira, Filosofia e 

Sociologia 

6º ao 9º ano do Ensi-

no Fundamental e 1º 

ao 3º ano do Ensino 

Médio 

 

Obras Comple-

mentares 
 

Fonte: FNDE (2015). 
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O Ensino Médio só veio participar do PNLD a partir de 2005, com distribuição parcial 

de livros de Português e Matemática para as regiões Norte e Nordeste. A partir de 2009 a dis-

tribuição tornar-se nacional, e os alunos do Ensino Médio receberam 7 livros: Química e His-

tória, Matemática, Português e Biologia, além de Geografia e Física. De 2012 em diante, os 

alunos do Ensino Médio passaram a receber livros de língua estrangeira (Inglês e Espanhol) e 

livros de Filosofia e Sociologia (volumes únicos e consumíveis). A distribuição dos livros se-

gue o cronograma apresentado pela Tabela 4. 

A distribuição do livro didático praticamente universalizou-se no Ensino Fundamental 

e Médio nas duas últimas décadas. No entanto, a utilização do livro didático deve ser feita 

com cuidado pelos professores. É necessário evitar a simples memorização das informações 

contidas. Os alunos precisam analisar os dados e informações para que o conhecimento esco-

lar aumente, como afirmam Castellar e Vilhena (2010): 

A possibilidade de trabalhar o livro didático relacionando-o com a vida cotidiana é 

essencial. Um dos problemas recorrentes nas aulas é a ineficácia da utilização do li-

vro, na medida em que apenas se memoriza o que está escrito e não se analisam os 

dados e as informações presentes nos textos didáticos, não criando também outras 

possibilidades de ampliar o conhecimento escolar (CASTELLAR; VILHENA, 2010, 

p. 139). 

 

Segundo Castrogiovanni e Goulart (2010, p. 133-134), um bom livro de Geografia de-

ve seguir a perspectiva crítica e considerar vários elementos. A fidedignidade das afirmações, 

os conceitos específicos, dados, gráficos, tabelas, mapas e outros elementos devem ser fiéis à 

realidade estudada. O estimulo à criatividade do aluno a partir da prática da observação, inter-

pretação, reflexão e análise possibilita uma visão crítica da realidade. Uma correta representa-

ção gráfica, que leve em consideração a localização no texto dos dados cartográficos, a escala 

com suas proporções corretas são fundamentais. A simbologia de acordo com as convenções 

internacionais e a projeção de acordo com a intenção do que se queira representar é essencial 

para a aprendizagem dos alunos. 

Ainda de acordo Castrogiovanni e Goulart (2010, p. 134), é importante levar em con-

sideração uma abordagem que valorize a realidade, de maneira a permitir que professores e 

alunos utilizem suas vivências e experiências, contribuindo, assim, para o entendimento da 

Geografia. Outro elemento a ser observado é o enfoque do espaço como uma totalidade, asso-

ciando as ideias de natureza e sociedade, mostrando a importância da natureza, como recurso 

para apropriação do espaço, mas evitando as ideias deterministas.  

Para Schäffer (2003), a escolha do livro didático de Geografia deve obedecer alguns 

critérios. Inicialmente, é importante considerar que o livro deve contemplar os objetivos esta-
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belecidos pelo professor e seu plano de ensino. Para a escolha deve haver uma leitura criterio-

sa do mesmo, podendo esta fase ser feita em conjunto com outros professores. Na atualidade 

para a escolha dos livros didáticos de Geografia e, também de outras áreas do conhecimento o 

MEC envia uma lista de obras escolhidas através do guia do Programa Nacional do Livro Di-

dático (PNLD). Assim os professores e equipe pedagógica das escolas analisam as resenhas 

contidas no guia e escolhem os livros que serão adotados para o triênio seguinte. Cada escola 

deve apresentar duas opções na escolha das obras para cada ano e disciplina. Após o processo 

de escolha, o FNDE, comprará a primeira escolha, e caso não seja possível é enviada a esco-

lha de segunda opção. 

Ainda segundo Schäffer (2003), os autores de artigos sobre o livro didático de Geogra-

fia são quase unânimes em defender as seguintes considerações. O desempenho do professor é 

mais importante no processo de ensino-aprendizagem do que a qualidade do livro didático. O 

livro didático permanece ainda como recurso primordial nas aulas de Geografia. As críticas e 

sugestões aos livros didáticos não devem vir apenas de professores universitários, especialis-

tas, burocratas e autores de livro. Os professores que usam o livro didático de Geografia em 

sala de aula devem ser vozes a serem ouvidas. Cabe ao professor efetivar a relação entre alu-

nos e alunas e o livro didático, criando um ambiente que favoreça a leitura e a aquisição de 

informações. 

 

3.3 O LIVRO DIDÁTICO NAS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍ-

PIO DE RIO VERDE (GO) 

 

As escolas rurais do município de Rio Verde (GO) participam do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). Todavia para o Ensino Médio os livros didáticos chegam através 

das escolas estaduais Frederico Jayme e Olynto Pereira de Castro. Essa situação ocorre devido 

ao acordo feito entre o Estado de Goiás e o Município de Rio Verde, no qual a rede estadual é 

a responsável pelos alunos de Ensino Médio. Dessa forma, os livros adotados nas escolas ru-

rais foram escolhidos pelas respectivas escolas que estão situadas na área urbana de Rio Ver-

de. Para o período de 2012 a 2014, foram adotados os seguintes livros de acordo com a Tabela 

5. 
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Tabela 5 – Livros de Geografia nas Escolas Rurais de Rio Verde (GO) 

UNIDADES ESCOLARES LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS 

EMREF Cabeceira Alta 

EMREF Monte Alegre 

EMREF Vale do Rio Doce 

ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; 

RIGOLIN, Tércio Barbosa. Fronteiras 

da Globalização. v. 1, 2 e 3. São Paulo: 

Ática, 2012. 

EMREF São José do Pontal 

EMEF Escadinha do Futuro 

 

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João 

Carlos. Geografia Geral e do Brasil. v. 

1, 2 e 3. São Paulo: Scipione, 2012. 
Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

 É importante destacar que a seguinte análise não objetiva emitir juízo de valor em re-

lação ao material utilizado no Ensino Médio das escolas rurais do município de Rio Verde. Os 

livros foram examinados por unidades, mas com o cuidado de buscar nos capítulos os elemen-

tos que pudessem estar relacionados ou suportes teóricos ao conceito de cidadania. O objetivo 

é identificar nas obras elementos que possam contribuir para a construção da cidadania de 

alunos que vivem no rural pois esta é muito importante de acordo com Santos (2007). 

A cidadania que falta não é apenas urbana, mas também, e, sobretudo, a cidadania 

rural, para a qual contribuem conjuntamente o mercado e o Estado. [...]. Esse 

homem do campo é menos titular de direitos que a maioria dos homens da cidade, já 

que os serviços públicos essenciais lhe são negados, sob a desculpa da carência de 

recursos para lhe fazer chegar a saúde e educação, água e eletricidade, para não falar 

de tantos outros serviços essenciais (SANTOS, 2007, p. 41-42). 

 

Os livros adotados nas escolas: EMREF Cabeceira Alta, EMREF Vale do Rio Doce e 

EMEF Monte Alegre foram Fronteiras da Globalização, volumes 1, 2, 3, dos autores Almeida 

e Rigolin (2012). Os mesmos serão tratados como livro “A1”, correspondendo ao volume 1, 

livro “A2”, para o volume 2, e livro “A3” para o volume 3. Nas EMREF Escadinha do Futuro 

e São José do Pontal cujos livros distribuídos foram o Geografia Geral e do Brasil: Espaço 

geográfico e globalização, volumes 1, 2 e 3, dos autores Sene e Moreira (2012). Estes livros 

serão nomeados como livro “B1”, correspondendo ao volume 1, livro “B2”, para o volume 2, 

e livro “B3” para o volume 3. Na EMREF, Escadinha do Futuro, o livro trabalhado foi o vo-

lume único, que é uma compilação da editora para os três volumes. 

 

3.3.1 Análise dos livros Fronteiras da Globalização (volumes: 1, 2 e 3), de Lúcia Marina 

e Tércio 

 

O livro “A1” com o subtítulo O mundo natural e o espaço humanizado, dos autores 

Marina e Tércio (2012), aborda aspectos naturais do planeta e a sua interação com o ser hu-

mano. Nesse livro, destacam-se muitos conhecimentos ligados aos aspectos físicos. A primei-
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ra unidade traz alguns aspectos da evolução da ciência geográfica e, ao final do capítulo 1, 

destaca-se a importância da Geografia: “Por isso, compreender a organização desse espaço e 

as transformações que nele ocorrem é essencial para a formação do cidadão consciente e críti-

co dos problemas do mundo em que vive” (ALMEIDA; RIGOLIN, 2012. p. 3). O capítulo 2 

apresenta as principais categorias da Geografia como Lugar, paisagem e espaço geográfico. 

 O capítulo 3 traz a questão do Estado-Nação e o elemento território em destaque. Há 

um pequeno texto de Milton Santos da obra Por uma Geografia Nova que, em um trecho, 

mostra para os alunos a definição do Estado-Nação. Os elementos que o constituiriam seriam 

o território, o povo e a soberania. O povo cria o espaço e os diversos territórios nacionais seri-

am regulados em função da soberania. Entender o Estado-nação é fundamental para a cons-

trução da cidadania como afirma Carvalho (2009): 

Outro aspecto importante, derivado da natureza histórica da cidadania, é que ela se 

desenvolveu dentro do fenômeno, também histórico, a que chamamos de Estado-

nação e que data da Revolução Francesa de 1789. A luta pelos direitos, todos eles, 

sempre se deu dentro das fronteiras geográficas e políticas do Estado-nação. Era 

uma luta política nacional, e o cidadão que dela surgia era também nacional. Isto 

quer dizer que a construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o 

Estado e com a nação (CARVALHO, 2009, p. 12). 

 

 Ainda no capítulo 3, há diferenciações entre as fronteiras. Essas podem ser políticas ou 

naturais. São políticas quando separam um Estado-nação do outro, e classificam-se em: efeti-

vas, quando os limites territoriais são internacionalmente reconhecidos; em litígio quando não 

há acordo entre os entes envolvidos; e indefinidas quando não há limites fixos entre os Esta-

dos. As fronteiras naturais, por sua vez, são marcadas pelos elementos da natureza, como rios, 

montanhas etc.  

Destacam-se ainda as fronteiras econômicas e as sociais que podem dividir o mundo, 

um país, uma cidade, mostrando desigualdades sociais, econômicas e de acesso à tecnologia. 

A figura 3, retirada da página 33 do livro, representa um mapa que evidencia para os alunos as 

diferenças econômicas existentes no mundo globalizado separando os países em desenvolvi-

dos e subdesenvolvidos. O texto da referida página não discute qual é a projeção utilizada, 

pois esta análise seria importante para interligar para o alunado os diferentes conhecimentos 

da Geografia.  
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Figura 3 - Imagem ilustrativa do capítulo 3 “O Estado-Nação – Fronteira, território e territo-

rialidade” 

 
    Fonte: Almeida e Rigolin (2012, p. 33). 

Os aspectos físicos e naturais do planeta foram os temas das unidades 4 e 5, do livro 

“A1”. Os três capítulos que compõem a unidade 3 trataram da dinâmica da natureza, incluin-

do a estrutura geológica e os agentes formadores do relevo. A unidade 4 descreve as paisa-

gens naturais do planeta. Destacam-se os estudos dos fenômenos meteorológicos e as classifi-

cações climáticas. Os capítulos 13 e 14 trazem os grandes biomas terrestres. A maneira des-

critiva é a principal característica dessas duas unidades do livro. 

A unidade 5 apresenta a população e a urbanização como eixo principal. As teorias 

demográficas são apresentadas de maneira sucinta, o que não impede o aluno de entendê-las 

com facilidade. A principal virtude da unidade é associar o crescimento populacional ao agra-

vamento dos problemas ambientais. Ao mesmo tempo, aborda a relação entre padrão de vida 

elevado e o excesso de consumo nas sociedades. Um dos textos da unidade trabalha com o 

conceito de pegada ecológica, e na página 212, na conclusão da unidade há uma anamorfose 

do mapa-múndi, como mostrada na figura 4, destacando o indicador.  
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Figura 4 - Imagem ilustrativa do texto 1 “Leitura e reflexão” 

 
Fonte:  Almeida e Rigolin (2012, p. 212). 

 

Os territórios e os conflitos são os temas da unidade 6 do livro “A1”. Abordam-se os 

principais conflitos no Cáucaso marcados pelas lutas entre a Ossétia do Sul e Ossétia do Nor-

te. Evidencia-se a importância estratégica da região, devido às reservas petrolíferas e ao fato 

de ser uma região de contato do Oriente com o Ocidente. Outro conflito que o livro traz é a 

disputa pela região da Caxemira, na Índia e a questão da minoria Sikh que luta pela indepen-

dência do Punjab. Também são apresentadas a situação dos curdos, no Oriente Médio e a luta 

pela desocupação do Tibete pela China. Do continente africano são mostrados os conflitos na 

chamada África Central e a situação do chamado “Chifre da África”. 

Apesar do livro colocar os conteúdos separados em capítulos, numa estrutura de divi-

são do conhecimento tipicamente positivista, os problemas religiosos são apresentados de 

forma crítica. Esses conteúdos apresentam ligações com os direitos civis, que defendem por 

exemplo a liberdade religiosa. O fundamentalismo islâmico é abordado sem demonstrar pre-

conceitos. Há, inclusive, na página 238, uma ressalva importante, ao afirmar que nem todo 

fundamentalismo é islâmico: “[...] o fundamentalismo, como crença absoluta nos preceitos de 

uma religião e a necessidade de impô-los a outros, sempre existiu em todas as correntes reli-

giosas. Podemos falar em fundamentalismo no cristianismo, no judaísmo e no islamismo.” 

(MARINA; TÉRCIO, 2010. p. 238).  
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No livro “A2”, os autores preocuparam-se em mostrar o desenvolvimento do capita-

lismo e sua influência pelo mundo. A divisão internacional do trabalho é apresentada na uni-

dade 1. Os problemas e as realidades distintas do subdesenvolvimento estão na unidade 2. 

Destacam-se as diferenças que existem na África Subsaariana, nos países latino-americanos, e 

os do leste europeu, na China e na Rússia. A unidade 3 mostra a diversidade e a importância 

das atividades primárias na globalização. Ao final da unidade, há um texto que, apesar do esti-

lo jornalístico com o título “A fome atinge 1 bilhão de pessoas no mundo”, mostra a situação 

de desalento para as populações mais pobres do planeta que enfrentam a escassez de alimen-

tos. Esse texto deixa claro que a insegurança alimentar atinge desigualmente o planeta, desta-

cando a situação africana. Já na unidade 4 o tema é voltado às atividades industriais no mundo 

globalizado. 

Na unidade final do livro “A2”, o tema fronteiras é retomado, pois o mesmo já havia 

sido abordado no livro “A1”. Nessa unidade, as fronteiras estão ligadas diretamente ao pro-

cesso de globalização. Os blocos econômicos com seus regionalismos apresentam uma nova 

configuração das fronteiras, não mais nacionais, e sim definidas por interesses econômicos. 

Nessa unidade, os alunos podem perceber as novas formas de fronteiras existentes, e até 

mesmo o enfraquecimento dos Estados nacionais. Todavia, cabe ao professor orientar os alu-

nos para o fato de que a cidadania ocorre nesse espaço, como afirma Santos (2000).  

Fala-se, também, de uma humanidade desterritorializada, uma de suas características 

sendo o desfalecimento das fronteiras da globalização, e a essa ideia dever-se-ia uma 

outra: a da existência, já agora, de uma cidadania universal. De fato, as fronteiras 

mudaram de significação, mas nunca estiveram tão vivas, na medida em que o pró-

prio exercício das atividades globalizadas não prescinde de uma ação governamental 

capaz de torná-las efetivas dentro de um território. A humanidade desterritorializada 

é apenas um mito. Por outro lado, o exercício da cidadania, mesmo se avança a no-

ção de moralidade internacional, é, ainda, um fato que depende da presença e da 

ação dos Estados nacionais (SANTOS, 2000, p. 42). 
 

 No livro “A3” o espaço agrário e a estrutura fundiária brasileira ganham destaque. O 

texto, evidencia que a expansão do capitalismo no campo promoveu o aumento da produção, 

mas por outro lado, agravaram ou criaram problemas sociais como concentração de terras e 

êxodo rural. Ainda há no texto um breve relato dos fatores que provocara a desigualdade his-

tórica na distribuição das terras. Na página 201 do livro há um gráfico da distribuição de esta-

belecimentos agropecuários confirmando a manutenção da estrutura agrária, conforme figura 

5. 
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Figura 5 - Distribuição de estabelecimentos agropecuários 

Fonte: Almeida e Rigolin (2012, p. 201). 

 

O gráfico da distribuição dos estabelecimentos agropecuários permite aos alunos per-

ceberem a grande concentração de terras no Brasil. As áreas com mais de 1.000 hectares ocu-

pam grande parte das terras disponíveis para a agricultura. As áreas menores de 100 hectares 

ocupam poucas terras, evidenciando assim o problema fundiário brasileiro. Outro aspecto que 

é possível trabalhar a partir do gráfico é que não houve alterações significativas nos últimos 

censos agropecuários. 

 

3.3.2 Análise dos livros Geografia Geral e do Brasil (volumes: 1, 2 e 3), de Eustáquio de 

Sene e João Carlos Moreira 

 

 O livro “ B1” traz, em todo o volume, elementos ligados aos estudos dos processos 

naturais do planeta, como a estrutura geológica, as formas de relevo, o solo, clima, as interfe-

rências humanas nos fenômenos climáticos, a hidrografia, os biomas e as formações vegetais. 

A última parte analisa as conferências mundiais em defesa do meio ambiente. Incluso há um 

questionamento, na página 196, ao atual modelo consumista de desenvolvimento levando o 

aluno a refletir sobre os seus limites. Os autores do livro afirmam que o modelo de consumo 

dos países desenvolvidos é extremante danoso ao ambiente planetário.  
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Os países desenvolvidos abrigam em torno de um quinto da população mundial, ou 

cerca de 1,2 bilhão de habitantes. No entanto, eles respondem pelo consumo de cer-

ca de 80% de todos os recursos (matérias-primas, energia e alimentos) produzidos 

ou extraídos da natureza (SENE; MOREIRA, 2012, p. 196). 

 

 A globalização e suas consequências é o principal tema do livro “B2”. Nesse volume, 

a globalização é entendida como uma fase de expansão do capitalismo. Ela é consequência 

direta do avanço tecnológico, especialmente da modernização dos meios de transportes e co-

municação, e da utilização do espaço em benefício do próprio capital. No livro, os autores 

mostram que a corrente econômica neoliberal defendeu o afastamento do estado das ativida-

des econômicas, resultando na crise econômica de 2008. Nas páginas 26 e 27, pode-se perce-

ber que o enfraquecimento do Estado provoca pobreza e aumento das desigualdades sociais. 

Essas afirmações estão de acordo com Santos (2000): 

Afirma-se, também, que a "morte do Estado" melhoraria a vida dos homens e a saú-

de das empresas, na medida em que permitiria a ampliação da liberdade de produzir, 

de consumir e de viver. Tal neoliberalismo seria o fundamento da democracia. Ob-

servando o funcionamento concreto da sociedade econômica e da sociedade civil, 

não é difícil constatar que são cada vez em menor número as empresas que se bene-

ficiam desse desmaio do Estado, enquanto a desigualdade entre os indivíduos au-

menta (SANTOS, 2000, p. 42). 
 

 No livro “B3”, o espaço brasileiro é o elemento central. Temas como a industrializa-

ção, a produção de energia, os fluxos migratórios, a formação e a diversidade cultural da po-

pulação brasileira, as cidades e a urbanização brasileira são abordados na obra. Contudo, dois 

temas são essenciais para o desenvolvimento da cidadania, a desigualdade social e a questão 

agrária. Entender estrutura fundiária para alunos que moram no rural é fundamental, e como 

afirma Portugal e Souza (2013), a concentração de terras é um dos principais problemas para 

as populações do campo brasileiro: 

Não podemos omitir que o espaço rural brasileiro foi construído pela tríade latifún-

dio, monocultura e trabalho escravo. Diante desse fato, a sua estrutura fundiária – 

historicamente marcada pela concentração de terras – é desigual e injusta, caracteri-

zando-se como um dos principais problemas do meio rural brasileiro, interferindo 

diretamente nas condições de trabalho e dos modos de vida dos trabalhadores rurais 

(PORTUGAL; SOUZA, 2013, p. 108). 

 

 A concentração de terras e a falta de formas de acesso à terra são ironizadas na charge 

da página 246, do livro “B3” (ver figura 6). Essa temática é elemento chave para o campesi-

nato brasileiro, pois a ausência ou inoperância de formas de redistribuição de terras estão 

comprometendo a sobrevivência e mesmo a identidade dos camponeses. Os professores de 

Geografia devem reforçar a ideia de que a manutenção da vida no campo precisa estar ligada 

a luta pelo acesso à terra e, colaborar para mudar a mentalidade do alunado de que o urbano é 
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dinâmico e, o rural estático. Esse modo de pensar surgiu como reflexo da urbanização e indus-

trialização como afirma Clemente (2011). 

Até recentemente, houve o predomínio de uma visão dualista e estática que 

tinha o rural como sinônimo de agrícola e o urbano de industrial. O intenso processo 

de industrialização e de urbanização e a magnitude do acentuado e consequente 

êxodo rural, redundou num esvaziamento do campo e numa desvalorização deste. A 

forte urbanização fez crescer as distinções/polarizações entre o rural e o urbano, 

chegando a situá-los como opostos, com o urbano sendo associado ao moderno, 

industrial, rico e o campo, ao atrasado, pobre (CLEMENTE, 2011, p. 91). 
 

Figura 6 - Terra para todos 

 

                   Fonte: SENE; MOREIRA, 2012, p. 246. 

 

Ao abordar a concentração de terras, e a consequente dificuldade de acesso a esta pe-

los camponeses, o professor de Geografia deve colaborar para combater a visão conservadora 

de que os camponeses estão condenados ao desaparecimento. De acordo com Fabrini (2004), 

o camponês sofre com concepções distorcidas a seu respeito. 

Aos camponeses foram feitas várias interpretações, sendo considerados desde um 

obstáculo para o desenvolvimento da sociedade, passando pela barbárie, atribuída à 

sua condição de classe social, até as profecias do seu desaparecimento com a intensi-

ficação das relações capitalistas (FABRINI, 2004, p. 117). 

 

 O debate da questão agrária é uma oportunidade essencial para o professor discutir a 

cidadania rural, visto que a terra é um elemento essencial para a manutenção e reprodução do 

campesinato. Na sociedade brasileira atual o campo sofreu perdas significativas da população, 
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podendo destacar dois fatores determinantes para esse processo: a modernização da agricultu-

ra e a manutenção da estrutura agrária, marcada pela concentração de terras. Desse modo, o 

professor deve também, trazer a realidade da estrutura fundiária do município de Rio Verde. 

A tabela 6 pode, inclusive, ser trabalhada em sala de aula. É possível perceber que 5,5% dos 

estabelecimentos rurais ocupam 55,2% de toda área disponível para a agricultura e pecuária. 

Outro dado significativo é que 58,7% dos estabelecimentos rurais que possuem entre 10 a 100 

hectares possuem apenas 7,4% da área total dos estabelecimentos.  

 

Tabela 6 – Estrutura Fundiária do município de Rio Verde (GO) 

Hectares Número de es-

tabelecimentos 

Percentagem Área dos estabe-

lecimentos 

Percentagem 

0 a menos de 

10 

362 15,8 1.740 0,4 

10 a 50 797 34,8 23.196 3,7 

50 a 100 318 13,9 23.123 3,7 

100 a 500 521 22,8 123.214 19,8 

500 a 1.000 154 6,7 106.962 17,2 

1.000 e mais 127 5,5 343.442 55,2 

Produtor sem 

área 

10 0,5 - - 

Total 2.289 100,0 621.677 100,0 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2015), adaptado pelo autor. 

 

 O estudo das desigualdades sociais deve fazer parte do processo de construção da ci-

dadania, e no livro “B3”, o tema é abordado. A situação brasileira marcada por uma extrema 

desigualdade social, pode ser observada na Figura 7. Ainda é possível identificar na figura 
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que houve pouca melhora na distribuição da renda no período analisado. Os autores também 

apresentam no livro um trecho explicando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e 

ressaltam que houve melhoras no país em relação ao índice, apesar de que o indicador que 

menos melhorou no país seja justamente a renda. 

 

Figura 7 – Distribuição de renda no Brasil 

 
Fonte: Sene; Moreira (2012, p. 154). 

 

Os dois livros analisados abordam temas variados de interesse do ensino de Geografia. 

Os conteúdos que podem ser trabalhados no desenvolvimento da cidadania estão presentes. 

Entretanto, ainda é fundamental a atuação do professor da disciplina para relacionar conteú-

dos tão diversos com a formação do cidadão. Os conteúdos devem ser vistos como um meio 

que pode ajudar na construção da cidadania, mas a velocidade e a direção do processo depen-

dem do trabalho docente. 

 A(o)s professora(e)s de Geografia devem abordar temas ligados à realidade dos alunos 

moradores do rural para complementar os livros didáticos. A análise da estrutura agrária do 

município e da microrregião do Sudoeste Goiano é importante para que os educandos perce-

bam a desigualdade na distribuição de terras. É preciso discutir a reforma agrária no municí-

pio de Rio Verde, que possui grande extensão territorial e, de acordo com os dados do INCRA 

(2015), possuía apenas 9 assentamentos com 377 famílias assentadas.  

É fundamental trazer para a sala de aula os indicadores sociais do município de Rio 

Verde, incluindo o IDH Municipal, os indicadores de pobreza, e os números da violência ur-

bana e rural. Esse tema é importante, pois possibilita ao professor abordar as várias formas de 

violências sofridas pela população. Nessa perspectiva, Rodrigues (2015) afirma que a mudan-

ça do modo de vida rural para o urbano é um tipo de violência a ser considerado. 
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A expansão territorial dos limites da cidade expressa uma das formas de vi-

olência: expulsa o morador – rural e/ou urbano – de suas casas/terrenos, para inseri-

lo no urbano ou em outras atividades. Mesmo que a expulsão não seja física, que o 

indivíduo permaneça morando no mesmo lugar, mudam-se as atividades cotidianas, 

sem que o morador tenha sido consultado. As mudanças são consideradas portadoras 

do bem, do progresso, enquanto se verifica que o preço da terra se altera e, com o 

tempo, expulsa quem ainda mantém as atividades agrícolas (RODRIGUES, 2015, 

p.79). 

 

 Discutir a importância dos municípios, que para Castro (2011), são lugares de aprendi-

zado para a cidadania e da democracia. A partir daí, destacar o seu grau de autonomia dentro 

do pacto federativo, como ente que possui atribuições e recursos próprios. Deve-se valorizar, 

também, a escala política local, seja através das eleições para vereadores e prefeitos, e até 

mesmo das eleições de membros de conselhos, associações, sindicatos e da própria direção 

das escolas. E finalmente, ao se ensinar Geografia é imperioso reafirmar que os municípios 

são os locais onde todos os brasileiros habitam (exceto os moradores do Distrito Federal), par-

ticipam politicamente e as políticas públicas se concretizam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender um conceito para cidadania e sua relação com o ensino de Geografia foi 

o objetivo deste estudo. Essa relação foi analisada a partir da prática das escolas rurais que 

oferecem o Ensino Médio no município de Rio Verde (GO). Assim, inicialmente buscou-se 

conceituar a cidadania. Em um segundo momento, foi realizada pesquisa de campo nas 

escolas rurais, em que foram entrevistados os gestores e professores que ministram a 

Geografia no Ensino Médio. Por fim, fez-se uma análise dos livros didáticos da disciplina de 

Geografia utilizados naquelas escolas. 

Buscar uma definição para cidadania é importante, pois o conceito apresenta enorme 

amplitude e pode aparecer em discursos com intenções e formações ideológicas variadas. O 

senso comum coloca cidadania como tudo aquilo que está relacionado ao bem-estar social das 

pessoas, incluindo-se a participação nos bens materiais, culturais e nos destinos da sociedade.  

De acordo com Carvalho (2009), tornou-se comum desdobrar a cidadania em direitos 

civis, sociais e políticos. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. 

Obviamente que esses direitos correspondiam às aspirações da cada vez mais influente 

burguesia. De maneira semelhante, Silveira e Campelo (2013) concordam que o conceito de 

cidadania no século XX origina-se da sequência evolutiva do modelo inglês, apoiado 

inicialmente em concepções liberais, posteriormente superadas com a ampliação dos 

chamados direitos sociais, econômicos e culturais. 

Os direitos civis começaram a se desenvolver nos séculos XVII e XVIII, quando a 

liberdade religiosa, de pensamento, o direito de ir e vir, os direitos à propriedade eram ideais 

que começaram a aparecer nas legislações das nações europeias mais desenvolvidas 

economicamente. Os direitos políticos correspondentes à possibilidade dos cidadãos 

escolherem seus representantes ou mesmo serem eleitos para os cargos públicos, só se 

universalizaram nas sociedades ocidentais no decorrer do século XX. O sufrágio universal é 

conquista recente. Em muitos países existiam diversas formas de impedir a participação de 

grande parte da população. Eram excluídos dos direitos políticos, determinados grupos raciais 

como os negros nos EUA, as mulheres e pessoas de baixa escolaridade. O direito ao voto 

feminino, por exemplo, só se universalizaria no século XX. 

 No século XIX, o proletariado começou a se organizar. A intensa exploração 

provocada pelo desenvolvimento do capitalismo fez surgir ideias, como o anarquismo e o 

socialismo. O proletariado assume a vanguarda revolucionária que outrora fora da burguesia. 

E para lutar pela melhoria das condições de trabalho, era necessária a participação, ou mesmo, 
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a tomada do poder. No século XX, a Revolução Russa e a crise do capitalismo a partir de 

1929, criaram um ambiente de grande contestação do modelo capitalista. De um lado, a 

proposta de uma nova sociedade, em que não haveria exploração do trabalhador, e do outro, 

uma crise que levou ruína, desespero e até mesmo fome para o centro do capitalismo mundial. 

 Uma das saídas para amenizar a crise no capitalismo e dificultar a expansão do 

socialismo foi a tentativa de implantação do Estado de Bem-Estar Social pelos países 

ocidentais europeus. O Estado é o responsável pela educação, saúde, previdência da 

população. Os resultados da efetivação desses direitos sociais melhoraram a qualidade de vida 

da população nesses países, mas também houve grande desmobilização da classe trabalhadora 

na luta pelo fim do capitalismo.  

A cidadania no Brasil, segundo Carvalho (2009), não seguiu a sequência de 

desenvolvimento do modelo inglês, no qual primeiro se desenvolveram os direitos civis, 

depois os políticos, e por fim, os sociais. No caso brasileiro, a escravidão negra no império, as 

restrições ao voto, e as fraudes eleitorais comuns em todo período conhecido como Republica 

Velha dificultaram o avanço dos direitos civis e políticos. 

Os direitos sociais no Brasil, ainda de acordo com Carvalho (2009), tiveram alguns 

avanços significativos durante os períodos ditatoriais. No Estado Novo, sob a liderança de 

Getúlio Vargas surge a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Na ditadura militar, é 

criado o Funrural, para atender os trabalhadores rurais. Esses avanços sociais funcionavam 

como uma compensação pelas graves violações dos direitos civis e políticos que ocorreram 

nos  dois períodos ditatoriais. 

A relação entre o conceito de cidadania e o ensino de Geografia e a diferença entre o 

ensino rural e a Educação do Campo foi analisada através dos resultados das entrevistas com 

os professores que atuam no Ensino Médio e ministram a disciplina de Geografia. Os gestores 

das escolas rurais Monte Alegre, Cabeceira Alta, São José do Pontal e Vale do Rio Doce, 

também responderam aos formulários. Os resultados mostraram que as escolas não atendem 

os princípios da Educação do Campo, o ensino minstrado é basicamente o mesmo do urbano, 

todas as matrizes curriculares são das escolas urbanas. No entanto, uma das escolas já está 

promovendo mudanças no Projeto Político Pedagógico para atender às demandas da Educação 

do Campo. 

Os professores que atuam no ensino rural sentem-se valorizados na questão salarial, 

pois recebem automaticamente duas gratificações, uma de difícil acesso e outra de dedicação 

exclusiva, para atuar nesses locais. Essa situação os diferencia positivamente, em relação aos 

professores da área urbana, pois nesta poucos são os que possuem a gratificação de difícil 
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acesso, bem como a de dedicação exclusiva. Os professores do ensino rural permanecem nas 

escolas de segunda a sexta-feira e pernoitam nos alojamentos. A cada mês, os professores 

recebem uma semana de folga. Todos recebem transporte da área urbana para as escolas, 

apesar de alguns preferirem deslocar-se em sua própria condução. 

A(o)s professora(e)s sentem algumas dificuldades em relação ao apoio pedagógico, 

pois o Ensino Médio é responsabilidade das escolas estaduais Frederico Jayme e Olynto 

Pereira de Castro, que estão situadas na área urbana e que não estão estruturadas para atender 

a população do campo. Muitas vezes a distância dificulta o atendimento das demandas. Em 

2014, por exemplo, nem todos os alunos receberam o livro didático, o que dificultou o 

trabalho do professor. Um(a) das(os) professora(e)s alegou que essa situação o(a) faz sentir 

desvalorizado em relação aos professores da área urbana. 

O ensino de Geografia é considerado por todo(a)s a(o)s professora(e)s como 

fundamental para o desenvolvimento da cidadania. Entretanto, o conceito de cidadania não é 

trabalhado de maneira explícita, mas muitos conteúdos abordam o tema. Os próprios 

professores não possuem uma definição clara para o conceito, mas todos entendem que os 

elementos ensinados na disciplina de Geografia contribuem de maneira efetiva para a 

conquista da cidadania pelos alunos. E, ainda segundo os professores, os alunos possuem 

preocupações com o destino da sociedade brasileira, destacando os problemas de: corrupção, 

ambientais, na saúde e na educação. E ao mesmo tempo apresentam desânimo com o atual 

modelo político vigente no País.  

O livro didático apesar das críticas é um instrumento importante de apoio para os 

professores e alunos. Os professores devem possuir outras alternativas e não apenas seguirem 

fielmente o livro didático, devem também orientar os alunos a buscar outros tipos de leitura. 

Ressalte-se que a organização dos conteúdos e mesmo muitos textos, figuras, mapas até 

exercícios podem ser instrumentos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem.  

Os livros didáticos utilizados nas escolas rurais no Ensino Médio são os mesmos 

utilizados nas escolas estaduais Olynto Pereira de Castro e Frederico Jayme. Esses livros 

foram distribuidos pelo PNLD, mas não foram elaborados para atender especialmente alunos 

que vivem no rural. Entretanto, é necessário destacar, mesmo esses livros apresentam 

conteúdos que contribuem para a formação da cidadania. Temas como Estado-nação, 

território, a relação homem-natureza, as contradições provocadas pela expansão do 

capitalismo e estrutura fundiária brasileira são temas importantes para que o alunado 

compreenda melhor o mundo atual. As informações apresentadas de maneira crítica são 

fundamentais para o desenvolvimento do cidadão na contemporaneidade. 
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Os temas acima citados possibilitam conhecimentos acerca da realidade local e 

mundial, facilitando a formação da cidadania, mesmo que os livros didáticos em questão não 

tenham a preocupação de identificar as particularidades dos alunos que vivem no rural e 

estudam em escolas no campo. É necessário ressaltar, também, que a matriz curricular e a 

estrutura escolar não demonstram a valorização do homem do campo, o que acaba 

favorecendo a imposição dos modos de vida ligados ao urbano e ao agronegócio. Contudo, 

mesmo no formato da educação urbana, o ensino de Geografia nas escolas rurais traz 

colaborações importantes para o desenvolvimento da cidadania nos alunos.  

Assim, o presente trabalho fica como referência para trabalhos futuros que buscam 

compreender e avançar os conhecimentos a respeito da complexa relação entre o ensino de 

Geografia e o preparo para o exercício da cidadania dos alunos das escolas rurais, e mesmo de 

escolas urbanas. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Aos Educadores 

Nome: 

Data:  

Cargo: 

1) Qual sua formação?  

2) Em quais séries ministra aula? 

3) Quais as disciplinas que você ministra aula? 

4) Você mora campo ou na cidade? Como se desloca para a escola? 

5) Quanto tempo trabalha na escola do campo?  

6) Trabalha em quantas escolas? 

7) Você participou da elaboração do projeto pedagógico da escola? 

8) Recebe alguma gratificação por ministrar aulas no campo? 

9) Qual o livro (ou apostilas) é adotado na escola na sua disciplina? 

10) O que você entende por cidadania? 

11) Como a disciplina de Geografia contribui para a formação da cidadania? 

12) Quais conceitos de cidadania você trabalha na sala de aula? 

13) Em sua opinião como os alunos do 3º ano do Ensino Médio(Escola do Campo) percebem 

a questão da cidadania? 

14) Como encara o trabalho pedagógico numa escola do campo? 

15) Você se sente valorizado ou desvalorizado em relação aos professores da cidade? 

16) Quais as principais dificuldades encontradas no trabalho aqui? 

17) Você acha que a escola tem proporcionado a cidadania aos seus alunos em Rio Verde?  

 

Aos Gestores das Escolas 

Nome: 

Data:  

Cargo: 

1) Quando e como foi criada a escola? 

2) A escola possui projeto político pedagógico? Como o projeto foi elaborado?  

3)Quais as diferenças que existem entre uma escola do campo em relação a uma da cidade? 

4) Qual é o perfil dos alunos da escola? 

5) É oferecida alguma formação diferenciada para os alunos da escola do campo? 
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6) Quais são os principais problemas enfrentados pela escola? Quais as possíveis soluções? 

 

Ao secretário de educação do município de Rio Verde/ Coordenadora do Ensino Rural 

da Subsecretaria da Educação de Goiás-Regional Rio Verde. 

Nome: 

Data:  

Cargo: 

1) Quantas escolas existem no município? Quantas escolas do campo estão em 

funcionamento? E destas, quantas oferecem o Ensino médio? 

2) O Ensino Médio deve continuar sendo oferecido nas escolas do campo? 

3) É oferecido transporte gratuito para os alunos do campo? 

4) Existe algum tipo de incentivo para os alunos do campo em relação aos da cidade para 

frequentarem a escola? 

5) Quais são os principais problemas enfrentados pela educação do campo no município? 

Quais as possíveis soluções? 

6) Quais são os critérios para a escola permanecer funcionando no campo? Quais os critérios 

levados em consideração para fechar a escola do campo? 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA  

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 

Meu nome é Emival da Cunha Ribeiro, sou o pesquisador responsável e minha área de atua-

ção é Geografia, Cidadania e Educação do Campo. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documen-

to, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato, com o pesquisa-

dor responsável, Emival da Cunha Ribeiro nos telefones: (64) 3613-3220, (64) 9671-6764, 

podendo inclusive ligar a cobrar.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

 

Título: O papel da Geografia na formação da cidadania nas escolas rurais do município 

de Rio Verde (GO) 

 

Justificativa: A partir de meados do século XX a sociedade brasileira passou por um 

intenso êxodo rural, que diminui relativamente a população rural em relação à urbana. Contu-

do, essa população ainda é significativa, o que faz com que seja necessária maior atenção em 

relação às necessidades e anseios de tais pessoas. Uma das questões básicas para essas popu-

lações, é a sociedade perceber que o espaço que elas vivem, trabalham e estudam apresentam 

particularidades que lhe são inerentes. Neste sentido, cabe à geografia desvendar e contribuir 

para o entendimento das condições peculiares de cada lugar. A própria noção de cidadania no 

urbano e no rural se apresenta de forma diferente. 

A cidadania que falta não é apenas urbana, mas também, e, sobretudo, a cidadania 

rural, para a qual contribuem conjuntamente o mercado e o Estado. [...] Esse homem 

do campo é menos titular de direitos que a maioria dos ho mens da cidade,  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA  

 

 

 

 

já que os serviços públicos essenciais lhe são negados, sob a desculpa da carência de 

recursos para lhe fazer chegar a saúde e educação, água e eletricidade, para não falar 

de tantos outros serviços essenciais (SANTOS, 2007 p. 43-44). 

 

Contudo, a educação que tem sido pensada e executada tende a homogeneizar o rural 

e urbano, estendendo o modo de vida urbano para todo o rural/campo. Desse modo, grande 

parte dos materiais produzidos (livros, apostilas) utilizados na educação rural são pensados e 

produzidos para atender o modo de vida urbano em detrimento do rural e do campo. 

A importância de investigar esse nível de ensino é exatamente pelo fato dos alunos 

estarem próximos a atingirem a maioridade, e então atingirem a cidadania plena do ponto de 

vista formal. Além do fato de que é no Ensino Médio que esta questão da cidadania é aborda-

da de maneira mais efetiva pela legislação que orienta a educação brasileira. Assim, o presen-

te trabalho visa investigar se os livros didáticos utilizados pelas escolas rurais de Ensino mé-

dio do município de Rio Verde abordam os temas de cidadania levando em consideração 

aquela realidade. 

 

 Objetivos e Procedimentos: 

 

  Analisar nas escolas rurais situadas no município de Rio Verde, o quão a disciplina de 

Geografia ali oferecida tem contribuído para promover a cidadania nos alunos no 

contexto do referido município, que apresenta forte presença do agronegócio. 

 Realçar as diferenças entre a educação ministrada nas escolas rurais do município de 

Rio Verde (GO) e a Educação do Campo; 

 Analisar o material didático de Geografia utilizado no Ensino Médio das escolas no 

campo de Rio Verde; 

 Verificar junto aos professores de Geografia as noções de cidadania ensinadas aos 

alunos das Escolas Rurais; 

 Averiguar se há ações procurando oferecer ensino e cidadania que contemplem as 

necessidades da realidade do campo; 
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 A sua participação na pesquisa pode apresentar o risco de constrangimento ao respon-

der alguma questão. Neste caso fique à vontade para interromper sua participação; 

 

 Não está previsto qualquer tipo de benefício, pagamento ou gratificação financeira pe-

la sua participação na pesquisa. 

 Você tem direito de pleitear indenização em caso de danos advindos da pesquisa; 

 

 Não haverá nenhum valor cobrado pela sua participação da pesquisa, sendo que todos 

os custos envolvidos são da inteira responsabilidade do pesquisador. 

 

 Para a realização da nossa entrevista/questionário, precisaremos entre 30 minutos à 1 

hora de tempo e a nossa sessão poderá ser no seu local de trabalho, ou em sua casa. Para o 

registro das informações utilizaremos um gravador e máquina fotográfica com a sua prévia 

autorização.  

 

 Ao responder o questionário, lembre-se que você não está obrigado a responder per-

guntas que possam ocasionar-lhe constrangimentos de alguma natureza.  

 

 Você pode recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. 

 

 Serão mantidos o sigilo e a confidencialidade das informações fornecidas, estas não 

poderão ser repassadas a terceiros, e serão utilizadas exclusivamente para os objetivos da pes-

quisa. 

_______________________________________ 

Emival da Cunha Ribeiro 

(Pesquisador) 
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ANEXO C – CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

DA PESQUISA  
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PES-

QUISA 

 

 

Eu, __________________________________________________________, RG/ CPF 

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo O 

papel da Geografia na formação da cidadania nas escolas rurais do município de Rio 

Verde (GO) como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador 

Emival da Cunha Ribeiro sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que pos-

so retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade 

(ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 

 


