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Objetivo 

 Este trabalho tem a pretensão de unir a geografia com a pedagogia através do 

entrelaçamento de conceitos geográficos e pedagógicos. Sobretudo, ele pretende provocar 

algumas reflexões à cerca da prática realizada nas escolas de zonas rurais que não 

“percebem” o seu entorno e conseqüentemente não o trazem para sala de aula. Dessa 

forma perdem uma rica oportunidade de fazer o aluno compreender o lugar onde vive e 

todas as relações que nele se estabelecem e ainda todas as conseqüências mundiais que 

nele se concretizam. 

 Introdução 

 Para trabalhar as questões postas anteriormente será necessário enfocar alguns 

conceitos geográficos e pedagógicos trazidos sob a forma de reflexão, deste modo será 

mais fácil compreender como se constrói uma educação pautada no diálogo com o mundo 

real, que a todo instante faz relações entre a escola e a vida, geografia e política, geografia 

e natureza, geografia e o lugar onde vivo. 

 A construção de conceitos a partir de coisas próximas ao aluno trará para sua vida a 

geografia, não através dos livros didáticos, mas através da sua leitura de mundo, das suas 

concepções edificadas a partir do diálogo que se estabelece durante as aulas, onde se 

discute ética, política, enfim o mundo no qual vivemos. 

Esse diálogo entre professores, alunos e o mundo é a ferramenta fundamental para a 

construção do conhecimento significativo e compromissado com o mundo real, como nos diz 

Paulo Freire: “o diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 

apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro... 
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Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que disponho de abrindo-me 

ao pensar dos outros, não fenecer no isolamento”.(1992 p 120). 

O diálogo que este trabalho propõe tem como base os conceitos de espaço, 

referendado em Milton Santos, porque ele valoriza a questão do lugar e também o espaço 

como espaço vivido; de lugar, porque é o enfoque norteador de toda pesquisa proposta; da 

geografia, que promove a leitura, a análise do mundo, da sociedade, do mundo-sociedade-

lugar, das relações que podemos estabelecer entre o mundo e a sala de aula, a vida; da 

pedagogia freireana, que não se coloca como método de ensino e sim de aprendizagem, 

onde o sujeito pensa e vive, onde a educação é percebida como prática de liberdade; para 

finalmente chegar na aprendizagem com referências no lugar. 

A idéia não é conceituar cada um deles, mas pensar sobre o que cada um propõe 

nesta perspectiva de valorização do lugar e da aprendizagem com referências no lugar. 

Espaço 

 Espaço é uma palavra amplamente utilizada, seja no cotidiano seja numa ciência 

como a geografia. A intenção não é definir o conceito e sim refletir sobre os múltiplos 

sentidos que esta palavra abriga. Ao longo da história muitas conceituações em relação ao 

espaço foram construídas, mas como este trabalho enfoca mais significativamente o lugar, 

surge a necessidade de embasar-se no conceito de espaço que Milton Santos traz. 

O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por 

sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes. 

Sistemas de ações e sistemas de objetos interagem, de um lado, os sistemas de 

objetos condicionam a forma como se dão as ações, e de outro lado, o sistema de ações 

leva à criação de objetos novos ou se realiza entre objetos preexistentes. É assim que o 

espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. 

 “O espaço é o meio, o lugar onde os eventos mundiais se concretizam, o resultado 

dos progressos das técnicas e da construção do tempo social (SANTOS, 1994)”. 

 A ação do homem está impregnada no espaço, “o espaço não é apenas palco 

passivo onde os seres humanos atuam. Ele é, também, elemento 

influenciador/limitador/organizador/estimulador de nossas ações”.(KAERCHER, 1998). 

Lugar 

Este conceito, resgatado como fundamental para a geografia, deve ser muito bem 

trabalhado a fim de que lhe seja dada a real dimensão do seu significado. 
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 Hoje o lugar funciona como um intermediário entre o mundo e o indivíduo, isso 

acontece porque o fenômeno da globalização faz com que o lugar torne-se o ponto de 

encontro de interesses e acontecimentos próximos e distantes. 

Esse processo de globalização, no qual vivemos, “impõe uma lógica que fragmenta 

os espaços além de suas divisões político-administrativas e nesta perspectiva torna-se 

indispensável, (...) entender de modo crítico qual o novo lugar que se atribui aos velhos 

lugares” (CALLAI, 1998). 

 “O que globaliza separa” e entra aí a função primordial do lugar, a de unir e 

contrariar tudo o que a globalização impõem ao local. O lugar torna-se o local da esperança, 

da cooperação, do equilíbrio, da verdade e do fazer solidário enquanto que o global apenas 

quer o domínio, a competição sem limites. Isto pode ser identificado como a força do lugar, 

pois cada lugar tem a possibilidade de criar novas alternativas para si mesmos, relacionadas 

exatamente às suas especificidades locais. 

Através do lugar podemos ver o mundo e interpretá-lo conforme nossa percepção 

“pois, nele, o recôndito, o permanente, o real triunfam, afinal sobre o movimento, o 

passageiro, o imposto de fora”.(SANTOS, 1994). 

Entretanto, o mundo condiciona o lugar e faz chegar ao local as redes mundiais com 

uma força mais ou menos intensa, exatamente por que o lugar tem a força de absorver 

aquilo que lhe é mais significativo às suas peculiaridades. 

“Cada lugar é a sua maneira o mundo” (SANTOS, 1996), porque recebe as 

influências e interferências determinadas pelas relações globais, mas ao mesmo tempo em 

que isto ocorre ele torna-se diferente dos demais. 

 Uma forma de inserir o indivíduo no mundo através do lugar é estabelecendo 

relações locais com acontecimentos globais, possibilitando que dessa forma ele 

compreenda porque os fenômenos globais interferem tão diretamente no local onde ele vive. 

 Essa contextualização permite o entendimento de que o lugar não é apenas aquilo 

que podemos enxergar, tem por trás toda uma gama de relações sociais, de trabalho, de 

poder que são estabelecidas em âmbito global e postas em prática a partir de uma 

adaptação às peculiaridades locais. 

 Importante salientar que essa contextualização, esse entendimento do mundo com 

referências no lugar não pode acontecer através de círculos concêntricos, ou seja, não se 

pode fechar os círculos como se estes fossem os limites para aprender. Eles relacionam-se 

entre si e a partir dessa relação é que se constrói o conhecimento do lugar no mundo e do 

mundo no lugar. 
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“As relações sociais são complexas e vão 
muito além de uma simples seqüência de 
escalas e de uma explicação encadeada do 
menor, mais próximo, para o maior, mais 
distante” (CALLAI, 1998). 

 

O que acontece no lugar está articulado a complexas relações que acontecem em 

outros lugares. A explicação para os fenômenos que se concretizam no lugar, não podem 

ser retiradas do próprio lugar, por isso é tão importante que se estabeleçam essas 

ligações/relações em outros níveis (regional, nacional e internacional). 

 “O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm 

solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também teatro insubstituível 

das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas 

manifestações da espontaneidade e da criatividade” (SANTOS, 1996). 

 No lugar convivem ao mesmo tempo duas razões, àquela que vem do mundo e 

àquela que se cria no local, na verdade “trata-se de um conceito que nos remete à reflexão 

de nossa relação com o mundo”.(SUERTEGARAY, 2000). 

Educação 

 Para falar sobre educação é preciso referendar-se numa visão pedagógica e num 

método de aprendizagem, neste momento numa tentativa de integrar a geografia e a 

pedagogia numa perspectiva de valorização do lugar e a leitura desse mundo vivido, não 

poderia me referendar em outro senão Paulo Freire, pois sua pedagogia tem como princípio 

fundamental que educação e conscientização jamais se separam. 

 “Todo aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à tomada de 

consciência da situação real vivida pelo educando” (FREIRE, 1999). 

 “Ninguém educa ninguém, os homens educam-se em comunhão mediatizados pelo 

mundo” (FREIRE, 1987). A educação como prática da liberdade propõe a negação do 

homem desligado do mundo, assim como a negação do mundo como uma realidade 

ausente de homens. 

 À medida que o homem amplia sua visão/consciência sobre si e o mundo percebe 

relações antes “desconhecidas”, ou que pouco se destacavam na sua visão. 

 A partir do momento que o homem percebe o que antes lhe parecia despercebido 

passa a desenvolver seu potencial de captação e de compreensão deste “novo mundo”, que 

 8953



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

não é mais uma realidade distante e sim uma realidade em constante transformação, em 

processo e extremamente inter-relacionado com outros lugares, com outros acontecimentos. 

 Inicia-se então um processo de pensar a si e ao mundo simultaneamente. “O mundo, 

já não é algo sobre que se fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos com a 

educação” (FREIRE, 1997). 

Uma educação problematizadora se constrói dessa forma, fazendo com que os 

homens percebam de forma crítica “como estão sendo no mundo com que e em que se 

acham” (FREIRE, 1987).  

 Essa mediatização do homem com o mundo constrói a educação, proporciona a 

significação do conhecimento, do lugar. Mediatizados os homens serão sujeitos de sua 

educação, do seu lugar. 

 A significação do conhecimento propõe ao aluno compreender o sentido das aulas, 

dos acontecimentos mundiais e locais, e, à medida que isso ganha sentido ele entende-se 

como sujeito do lugar, responsável pelas ações que transformam ou não o local. Sentir-se 

como sujeito do lugar em que vive para então atuar nele, isto é significar o conhecimento. 

Se sentir sujeito e estar mediatizado com o mundo traz para o homem a percepção 

de como está sendo construído o lugar, as influências que estão sendo recebidas e 

principalmente como utilizar de forma positiva essas influências mundiais no cotidiano do 

lugar. 

 Geografia 

 A geografia vem empenhando-se em entender as condições de vida da humanidade 

nos outros lugares e tempo, para que cada indivíduo consiga entender-se no seu tempo e 

lugar como sujeito das suas ações. Interpretar a realidade a partir de sua dimensão sócio-

espacial, propiciar a leitura do real pela mediação de conceitos como espaço, lugar, 

paisagem, território é uma das finalidades desta área do conhecimento. 

 Essa leitura a que se propõe a geografia traz para o indivíduo a compreensão do seu 

lugar no mundo, que nos dias de hoje está altamente globalizado pelas técnicas e pelas 

comunicações. 

 Ter o lugar como referência e assim compreender porque os acontecimentos 

distantes exercem tanta influência no local é uma idéia a ser potencializada. 

 A geografia do lugar não é apenas o que se enxerga, é na verdade uma gama de 

objetos, relações sociais, ações que acontecem e determinam outras, esta também é uma 
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analise a ser feita e que possibilita a contextualização do indivíduo com o lugar onde vive e 

com o mundo que influencia muitas questões locais. 

 Segundo Helena Callai a contextualização do indivíduo com seu meio traz 

indagações pertinentes ao passado e ao futuro, ampliando assim a noção de que o cotidiano 

do espaço vivido é fundamental para o entendimento do mundo. 

 A concepção de lugar não se restringe a limites, paisagem, relevo, mas sim tem a ver 

com os reflexos que o mundo produz neste lugar. As manifestações globais totalizam-se no 

local com maior ou menor intensidade e são essas manifestações que influenciam e 

interferem no cotidiano vivido. 

 O lugar é o ponto de encontro de questões locais e globais, é o resultado de histórias 

de vida, é uma combinação de fatores econômicos, sociais, culturais. 

 Para estudar o lugar é preciso desenvolver capacidades de observação, análise, 

interpretação e compreensão, ou seja, um olhar espacial que estude a realidade social e as 

marcas inscritas neste espaço. A partir dessas capacidades se compreende as relações 

coexistentes e configurativas do lugar. 

  Ao estudar uma determinada realidade, a geografia considera “a perspectiva da 

construção de um espaço, contempla a visão espacial, da organização espacial como 

resultado de fenômenos sociais e da relação da sociedade com a natureza”.(CALLAI, 1998). 

 A sociedade deixa suas marcas no espaço, estas marcas caracterizam os lugares 

criando paisagens, “que são o resultado do modo como as forças internas reagem à ação 

das forças externas”(CALLAI, 1998). 

A geografia estuda a realidade e lê o mundo através da paisagem, portanto, é 

necessário ultrapassar a simples visualização da paisagem para que se possa encontrar o 

seu real significado, as histórias que estão inscritas nela, pois na paisagem é possível ver o 

resultado da vida dos homens e os processos de produção que ali se estabeleceram. 

“O que se percebe hoje no lugar não pode ser visto como acaso, assim como as 

modificações não são espontâneas ou naturais. A história do lugar está presente no lugar e 

como tal deve ser considerada” (CALLAI, 1998). 

Uma das coisas que deve ser levada em conta no ensino da geografia é a 

importância e o sentido que a realidade tem, e que ela deve ser estudada de forma 

contextualizada para que haja uma real significação. 
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A Geografia tem como uma das suas especificidades proporcionar ao aluno uma 

forma mais consciente de entender o mundo, a sociedade na qual vive, através da relação 

mundo-sua cidade-sociedade. 

A contribuição da Geografia é mostrar ao aluno, através de análises e não somente 

descrevendo fatos e coisas, que o espaço onde ele vive é uma construção que as pessoas, 

as sociedades fazem/deixam ao longo das suas vidas. 

Pedagogia Freireana 

A Pedagogia Freireana está muito relacionada com essa questão de valorização do 

lugar, da realidade, da contextualização do indivíduo com o local e com o global, por isso 

cabe falar um pouco nessa perspectiva. 

Paulo Freire nos propõem uma leitura crítica do mundo através da leitura da palavra, 

acrescento que uma leitura crítica do mundo pode ser feita através da análise do espaço 

geográfico, afinal este como a palavra é produto histórico, humano e carregado de 

conhecimentos populares, construídos no decorrer do tempo, da existência dos homens. 

Desencadear no indivíduo a curiosidade pela leitura do lugar relacionando-a 

constantemente com a leitura do mundo é uma proposta que permite ao indivíduo 

compreender o mundo e o lugar concomitantemente. 

Este é um desafio, pois o professor não pode entender a educação como um mero 

meio de transferir conhecimentos, mas sim precisa ter muito claro que em conjunto, com os 

alunos e a comunidade escolar, ele construirá um conhecimento do lugar e do mundo. 

 “O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 

em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” (FREIRE, 1987), dessa 

forma todos se tornam sujeitos do processo e crescem juntos. 

Instigar a curiosidade do aluno pelo lugar é uma maneira de significar o estudo, 

assim tudo fará sentido, a explicação está naquilo que o aluno vive e percebe; sentir-se 

sujeito do lugar onde vive é a melhor alternativa para atuar neste lugar, isto é significar o 

conhecimento. 

A mediatização do mundo, do lugar com o indivíduo traz essa significação para a 

aprendizagem além de tornar mais concreta a percepção de como o lugar está sendo 

construído, quais as influências que ele está recebendo e como é possível utilizar essas 

influências globais de forma positiva no cotidiano. 
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Essa proposta de trabalho de valorização do lugar e compreensão do mundo vivido 

pode ser realizada através de temas geradores, que são formulados sempre tendo como 

referência o cotidiano, mas nunca deixando de relacionar o local com o global. 

A identidade com o lugar, o sentimento de pertencimento ao lugar e essa 

responsabilidade de agir no local são fatores fundamentais para que o indivíduo torne-se um 

ser social, atuante, crítico e transformador. 

A compreensão de que o lugar faz diferença no mundo, que o mundo interfere no 

local e que o local também influencia no global são questões que devem ser trabalhadas, 

pois assim constrói-se a idéia da força que o lugar tem no mundo. A partir do momento que 

o indivíduo problematiza o seu lugar, o mundo, que tanto influencia no local, ele se re-

descobre sujeito instaurador do processo de construção deste lugar. 

“Ninguém se conscientiza separadamente dos demais. A consciência se constitui 

como consciência do mundo” (FREIRE, 1987). As consciências de si, do lugar, do mundo 

crescem juntas, uma ilumina a outra, uma compromete-se com a outra. Esta é uma 

pedagogia de conscientização e transformação. 

Não existe uma pedagogia que possa fundamentar-se no trabalho isolado, no 

individualismo, mas sim na contextualização, na solidariedade dos existires e na comunhão 

de uma crença de que professor, aluno, comunidade devem ser sujeitos do processo de 

educação, buscando sempre a superação do alienante e principalmente construindo a 

consciência de mundo. 

“Pensar globalmente significa entender como é o mundo, como se organiza, como 

vem se transformando, como age o capital, como se estruturam as grandes firmas, como 

acontece a produção, o destino do produto, a circulação, a informação e o papel que o 

Estado assume numa economia e numa sociedade mundializadas. Os lugares particulares 

se interligam entre si de forma seletiva e de acordo com interesses locais, 

nacionais/mundiais. O espaço concretiza todas estas relações, e torna-se fundamental 

estudar o particular, o local” (CALLAI, 1998). 

 

A educação rural e a aprendizagem com referências no lugar 

 Partindo da concepção de educação baseada na conscientização e na 

transformação do meio em que vivemos, ensinar o aluno do meio rural respeitando sua 

identidade, seu lugar passa a ser um desafio. 
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 “O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 

transformação da realidade, se não é auxiliado a tomar consciência da realidade e de sua 

própria capacidade para transformá-la, pois ninguém luta contra as forças que não 

compreende. A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é 

modificável e que ele pode faze-lo. É preciso, portanto, fazer desta conscientização o 

primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, 

que comprometa a ação” (FREIRE, 1980). 

 “A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de 

classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa 

progressista, é problema que não pode ser desprezado” (FREIRE, 2001). 

O professor que não propicia ao seu aluno uma experiência para pensar seu próprio 

espaço, assumir seu papel de sujeito transformador na comunidade em que vive, apenas 

treina esse aluno e torna muito pragmático o processo educativo enquanto poderia 

promover discussões, análises, críticas sobre as relações que se estabelecem. 

 Trabalhar conteúdos que não sejam alheios à vida cotidiana do aluno, possibilitar o 

estudo da realidade onde está inserido, não de uma forma linear, mas de um modo em que 

questões do mundo interliguem-se às questões locais permite um maior entendimento sobre 

as transformações que ocorrem ao seu redor. 

 Pensando sob esta perspectiva em São Sebastião do Caí - RS a SMECD, 

mestrandos e professores do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e os educadores da rede municipal iniciaram um 

processo de construção pedagógica que valoriza a escola rural e o trabalho no campo. 

 Então, após as primeiras discussões surgiu o esboço do que é agora o projeto 

Consciência e Transformação, que tinha como objetivos iniciais à permanência do aluno no 

meio em que vive; a reconstrução de esperanças nas possibilidades de vida nesse meio; a 

valorização do trabalho agrícola; a introdução de novas propostas, tais como a substituição 

de adubos químicos por adubos orgânicos e biofertilizantes. 

 Partindo dessas discussões o grupo de representantes da UFRGS realizou visitas as 

escolas municipais e à medida que a fala das educadoras e educandos foram ouvidas foi 

possível elaborar um pré-diagnóstico da realidade caiense. 

 A partir do pré-diagnóstico a perspectiva de trabalhar apenas com a educação rural 

transformou-se em uma proposta maior, onde outras questões como produção, valorização 

do ser humano, saúde, ambiente, etc., passaram também a ser contempladas não só pela 

SMECD como também pelas demais secretarias do município. 
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Trabalhar com essas questões que referendavam o cotidiano dos educandos e da 

comunidade escolar, relacionando sempre o local com o global exigiria uma proposta 

extremamente participativa, coletiva e reflexiva, então foi pensada a possibilidade de 

trabalhar esses temas geradores através de cadernos temáticos que seriam elaborados e 

construídos a partir do entendimento que educadores e educandos tinham do seu cotidiano, 

do seu espaço vivido. 

 A comunidade escolar junto com os educadores trouxe as suas principais 

preocupações referentes ao cotidiano. Essas  preocupações desdobraram-se em temas 

que propiciaram a construção coletiva dos primeiros cadernos temáticos. 

 O primeiro caderno temático trouxe a questão do lixo como foco principal da 

discussão. Essa discussão fez com que o poder público municipal implementasse de forma 

parcial a coleta seletiva de lixo nas escolas municipais, é importante relatar que essa pratica 

irradiou-se para os moradores da comunidade que acabaram adotando o hábito de 

selecionar o seu lixo, levando até a escola o lixo seco e reincorporando o orgânico em suas 

propriedades. 

 Além disso, o caderno temático também fez com que outras questões viessem à 

tona, tais como a possível organização de uma associação de catadores de lixo que 

acabariam beneficiando-se da infra-estrutura proporcionada pelo poder público municipal 

(lixo pré-selecionado nas escolas e transportado pelo caminhão de lixo da prefeitura). 

 O segundo caderno abordou a questão do desenvolvimento da agricultura brasileira, 

bem como o processo de colonização do Rio Grande do Sul, passando pela imigração 

alemã e a produção em São Sebastião do Caí. 

 Também foram abordados as conseqüências da revolução verde e o uso 

indiscriminado de agrotóxicos. 

 A utilização de produtos químicos na produção já vinha sendo pesquisada por uma 

escola do município, isto se deu a partir da constatação de inúmeros casos de câncer na 

localidade da escola. O trabalho realizado resultou em um texto produzido pelos educandos 

e reproduzido no caderno temático, isto demonstra a relevância dos temas abordados no 

entendimento dos problemas locais. 

 O terceiro caderno temático trouxe a proposta de resgatar a utilização de chás como 

forma de prevenção às doenças mais comuns que se apresentam no dia-a-dia e também o 

quanto é importante investir numa vida mais saudável, que previne a doença ao invés de 

tratá-la. È importante salientar que este caderno temático não virou um livro de receitas nem 

tampouco um receituário médico, a proposta de trabalhar com fitoterápicos surgiu também a 

partir das sugestões de uma escola e exigiu muita pesquisa e estudo para que realmente o 

 8959



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

objetivo seja de descobrir um modo de vida mais saudável, que respeite a natureza e 

fortaleça nossos vínculos com ela, além de resgatar hábitos culturais esquecidos nas 

nossas memórias. 

 A proposta de realização de todo o trabalho que vem culminar no projeto 

Consciência e Transformação se dá na perspectiva de entender as transformações no lugar 

a partir do resgate e valorização do saber dos sujeitos envolvidos na comunidade e no 

projeto. 

 Construir essa noção de que os acontecimentos locais têm relação com os 

acontecimentos mundiais é uma questão complexa, contudo, se o professor tiver clareza e 

conhecimento sobre a vida do aluno, sobre o local com o qual irá interagir fará crescer neste 

aluno uma curiosidade e motivação para aprender, para entender, dessa forma o professor 

permitirá que seu aluno não seja um mero espectador dentro da sua comunidade e “Como 

professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere 

na busca, não aprendo nem ensino” (FREIRE, 2000). 

 Perceber que o lugar “não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto 

é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das 

heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um 

papel revelador sobre o mundo” (Santos, 200) possibilitará ao professor dar um sentido ao 

trabalho desenvolvido com o aluno do meio rural. 

 Há que se ter muita clareza de que o lugar não é apenas aquilo que todos os dias 

enxergamos, seja do ponto de vista físico ou do complexo de relações, ações e ligações que 

ali se estabelecem, e sim a concretização das ações do mundo é que configuram o lugar, 

segundo Milton Santos (2000): “Os lugares, são, pois, o mundo, que eles reproduzem de 

modos específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas também são globais, 

manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas particulares”. 

 Estudar o espaço é olhar o entorno, perceber o que existe, analisar o que acontece. 

Esta é uma forma de ler a vida concretamente e que propicia a construção de novos 

conceitos do espaço que vivemos e que aprendemos a pensar. 

 O espaço é construído a partir da história de vida de cada um que vive nele, como 

diz SANTOS (1988): “Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um 

lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma combinação de 

elementos com idades diferentes”. 

 “O lugar é o ponto de encontro de interesses longínquos e próximos, locais e 

globais”.(SANTOS, 1988). O desafio do professor é fazer com que o aluno do meio rural 

compreenda o mundo a partir do estudo do seu lugar, “É na realidade mediatizadora, na 
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consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo 

programático da educação” (FREIRE, 1987). 

 A prática de um “método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de 

re-descobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele 

descobrindo, manifestando e configurando” (FREIRE, 1987) é o que entendo por 

conscientização. 

 Entretanto essa conscientização precisa fundamentar-se em transformações muito 

coerentes com a proposta que se quer assumir. 

 Primeiro é fundamental que o papel da escola seja re-pensado e re-significado, 

portanto assumindo-se compromissos ético/moral com os alunos que a freqüentam, levando 

em conta que são pessoas singulares “que merecem respeito, disponibilidade e seriedade” 

(Por uma educação básica do campo, 1999) por parte dos educadores; 

 A escola também tem que assumir o compromisso de resgatar, conservar e valorizar 

a cultura que ali se apresenta, no sentido de que cada aluno sinta-se parte de um processo 

com raízes no passado e perspectivas para o futuro. 

 A segunda transformação diz respeito à gestão da escola que deve ampliar seu 

acesso para a comunidade, permitir maior participação da comunidade escolar nas decisões 

e propostas, seja de cunho pedagógico ou administrativo. 

 Refletir sobre o modo como os alunos construirão seu conhecimento, quais 

aprendizados mais significativos devem ser oportunizados, também é uma transformação 

que a escola precisa incorporar nessa nova proposta de ação voltada para a 

conscientização e transformação da realidade; 

 O currículo dessa nova escola também deve ser repensado, pois ele processará os 

conteúdos da realidade que serão desenvolvidos, trabalhados, questionados. “Não há como 

imaginar aulas estanques e inanimadas como principais meios pedagógicos” (Por uma 

escola básica do campo, 1999), é necessário pensar um ambiente que realmente propicie a 

real formação do aluno. 

 Também é importante salientar que o currículo a ser desenvolvido na escola 

fundamentalmente deve embasar-se na valorização do trabalho e na identidade com a 

terra/lugar, mas não se pode deixar para segundo plano o trabalho com a cultura, onde a 

valorização, o reconhecimento e a produção local serão aproveitados e apresentados. 

 Uma quinta transformação necessária se refere ao professor, principal agente deste 

processo. A qualificação e a formação continuada do professor que trabalha com alunos do 
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meio rural deve ser incluída num programa articulador que fortaleça a comunicação e o 

pedagógico entre escolas e professores com realidades semelhantes. 

 Quando falo que o professor é o principal agente destas transformações refiro-me ao 

papel que ele tem em assumir-se como um ser comprometido com uma educação 

transformadora e conscientizadora, reflexivo e pesquisador das diferentes alternativas 

pedagógicas que vem sendo discutidas e apresentadas no Brasil e no mundo. 

Principalmente refiro-me ao fato de que é preciso ter consciência de que “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”.(FREIRE, 2000). 

 Esse comprometimento do professor a que me refiro nada tem a ver com uma idéia 

missionária, nem tampouco com uma perspectiva ingênua de propor um manual do tipo 

“como ser um bom professor”, chamo a atenção para esta questão por ela se tratar de um 

comprometimento político, de assumirmos uma postura mais crítica, mais reflexiva, um 

“envolvimento por inteiro, havendo entregas, havendo paixões, havendo brigas”.(FREIRE, 

1993). 

 “A educação é uma forma de intervenção no mundo”.(FREIRE, 2000), portanto é 

através do professor comprometido com uma educação progressista que o aluno aprende a 

pensar e reconhecer o espaço no qual vive. 

A compreensão e o reconhecimento da força que a cultura e a identidade do lugar 

exercem no aluno permitirão uma prática educativa realmente construtiva, pois o aluno 

aprenderá a apropriar-se do seu mundo para poder transformá-lo, assumindo-se com sujeito 

do lugar, agente na construção do espaço que vive. 

  Compreendendo o lugar em que está é uma maneira de ampliar significativamente o 

conhecimento de outros lugares, que estão distantes da cotidianidade, mas que interferem 

na dinâmica da sua vida, do seu grupo, da sua comunidade. 

Para que tenha um sentido o trabalho desenvolvido com o educando do meio rural a 

proposta pedagógica que a escola assume deve ter o compromisso de resgatar, conservar e 

valorizar a cultura que ali se apresenta, no sentido de que cada educando sinta-se parte de 

um processo com raízes no passado e perspectivas para o futuro. 

 Esse “conhecimento que vai se ampliando de maneira articulada a partir daquela 

perspectiva acontecimal decorrente da perspectiva local, relativa tanto ao espaço quanto ao 

encadeamento de acontecimentos que, naquele momento, se apresentavam como 

portadores de necessidades de compreensão e de ação por parte dos educadores e 

educandos envolvidos naquele lugar”.(REGO, 2003) é que nos permite transformar 

profundamente a escola, o ensino, a aprendizagem. 
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 A “base geográfica dessa construção será o lugar, considerado como espaço de 

exercício da existência plena”.(SANTOS, 2001). 
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