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1. Apresentação

Este relato descreve uma apresentação de seminário, em uma disciplina, para

uma  turma  de  mestrando  e  doutorandos  no  programa  de  pós  graduação  da

Universidade  Federal  de  Goiás  -UFG,  onde  tivemos  como  objetivo  avaliar  o

aprendizado dos alunos sobre o tema exposto – Ética em Pesquisa e Aspecto

Éticos  Implícitos  e  Explícitos  na  Metodologia-   verificar  as  perspectiva  de

estimular a leitura e produção textual a partir de uma atividade que explore recursos

externos aos da tradicional sala de aula, visando, além da pesquisa e reprodução de

textos,  também  à  formulação  de  texto  novo  e  ressignificado  por  parte  dos

participantes. 

Para isso conceitualizamos o Fanzine, com a proposta de  verificar o quanto a

oferta de um espaço para livre expressão e criação pode agir na formação de um

aluno capaz de resolver desafios de aprendizagem e de comunicação no contexto

de  uma  sociedade  que  exige  atualização.  A atividade  levou  a  perspectiva  que

investigue os recursos e possibilidades do ensino-aprendizagem da leitura-escrita na

sala  de  aula.  Optamos  por  concentrar  as  ações  na  produção  de  zines,  por

permitiram a mobilização da capacidade criativa dos alunos na perspectiva de uma
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 atuação social e de uma exibição individual/ autoral que muito oferece à construção

de uma identidade autônoma. Investigamos a elaboração do produto, no sentido de

apoiar e respaldar a construção, enquanto prática, e se facilitar  as condições de

tornar mais efetiva  a atividade e a contextualização do tema.

2. Caracterização da turma

A atividade foi aplicada em uma turma de curso superior pós graduando de

nível  strito  sensu,  na  qual  compomos  a  qualificação  em  nível  de  mestrado  e

doutorado.  Focada em incentivar a produção individual, levamos a  proposta do

fanzine para a turma em questão, composta por 77 alunos (de 25 a 65 anos), em

diferentes áreas de formação superior, exatas, humanas e biológicas.

A disciplina em questão faz parte das disciplinas obrigatórias do programa

sendo ministrada duas vezes na semana, um dia de forma presencial com encontro

de 4 horas e , outro dia em modulo de educação a distância -EAD- que é sugerida

que seja as  sextas feiras  afim de cumprirmos com as atividades extra classe e

complementar a carga horária que é totalizada em 2 créditos .

3. Fundamentação teórica

Na maior parte das instituições de ensino, ainda aplicam o saber disciplinado,

embasados no simples compartilhamento de conteúdos, desta forma afastando da

função primária que seria a de permitir aos acadêmicos a oportunidade de criarem

sentidos  para  a  vida  a  partir  de  suas  realidades  concretas,  revisitando  suas

trajetórias  de  formação,  compartilhando  vivências  pessoais  e  exercitando  a  livre

expressão e o saber sensível (DUARTE JUNIOR, 2010).

O fanzine é descrito como  um boletim de característica informativa, produção

de  fãs-clubes  ou  de  aficionados;  componente  e  matéria-prima  do  fanzine  é  a

informação, seja como artigo, entrevista, ou matéria jornalística; fundamenta como

revista  alternativa  e  uma  produção  artística  nomeada  como   contos,  poesias,

ilustrações, quadrinhos, dentre outras (MAGALHÃES, 1993). O termo fanzine é um

neologismo que se origina da união de duas palavras do vocabulário inglês, fanatic

(fã)e magazine (revista); são veículos livres de censura, já que "neles seus autores

divulgam o que querem, pois não estão preocupados com grandes tiragens nem



com  lucro;  portanto  sem  as  amarras  do  mercado  editorial  e  de  vendagens

crescentes (MAGALHÃES, 2003).

A elaboração de um zine é muito fácil, pois não há padrões ou regras a seguir

ou a serem cumpridas; o autor é o criador e editor das publicações, possuem total

liberdade estética e temática em sua produção. Colagens, recortes de material (já

veiculado  em  revistas  da  mídia  oficial),  textos  escritos  à  mão,  dobraduras  e

inusitadas  são  procedimentos  habituais  da  prática  da  fanzinagem  (ANDRADE;

SENNA, 2015). 

O  objetivo  deste  trabalho  é  avaliar  mediante  a  interrogação,  dos  pontos

positivos e  negativos, e sugestões com relação à forma participativa como o grupo

apresentou o seminário, os instrumentos metodológicos que utilizaram. Os sujeitos,

individualmente respondiam os pontos positivos, negativos e sugestão.

4.Metodologia

As metodologias  não  convencionais,  ou  integrativas,  visam proporcionar  a

produção  do  conhecimento  interativo,  valorizando  as  competências  reais  dos

sujeitos e ainda mobilizar toda a riqueza do humano na esfera pública (GIANNELLA,

2009). Por isso utilizamos de um conjunto de atividades que abordaram o tema de

forma clara e tranquila.

Após a exposição do tema, a avaliação do aprendizado foi feito utilizando a

produção  do  Fanzine,  onde  aos  grupos  foi  oferecido  o  material  de  confeccção:

revistas, cola, tesoura, papel sulfite, canetas coloridas e um vídeo no you tube que

explicava do que se tratava o Fanzine.

Para avaliar a exposição do seminário e a atividade proposta utilizamos de

um questionário  apresentados aos  alunos onde respondiam a 3 questões (Que

bom. Que pena! Que Tal?),  instrumento  este que foi  entregue individualmente a

cada  participante  deixando  livre  a  adesão  e  informando  aos  mesmos  que  não

haveria necessidade de se identificarem, e que o produto poderia ser compartilhado

em eventos científicos para discutirmos metodologias de ensino e aprendizagem.



4.1.Etapas da atividades

Primeira etapa

Apresentação do grupo, do tema, do plano de aula descrevendo os objetivos.

Segunda etapa

Pontuação  de  alguns  conceitos  referentes  sobre  o  tema  e  abordando  os

questionamentos dos participantes, se houver.

Terceira etapa

Reflexão, sobre o tema apresentado

Quarta Etapa

Apresentação  do  fanzine,  organização  da  turma  em  grupos  originais,

distribuição de material e a proposta de produzirem um zine, sobre o tema proposto.

Após conclusão da atividade, os grupos foram convidados que 1 componente de

cada grupo viesse a frente compartilhar sua produção com os demais, e explicar o

significado do  produto elaborado. 

A  utilização da arte como recurso para instigar processos criativos é um meio

de afirmação do potencial dos sujeitos e de aquisição de autoconfiança e autoestima

(GIANNELLA, 2009). Esse momento mostrou-se importante, tendo em vista que “[...]

deve haver diálogo, reuniões, troca de idéias e experiências, além de amizade e

bom relacionamento entre as pessoas” (FAVERO; EIDELWEIN, 2004, p. 37) para

que essas desenvolvam o cooperativismo e o senso comunitário, além de promover

a circulação das experiências e informações.

Quinta etapa

Como última atividade as/os participantes avaliaram a atividade, respondendo

ao  questionário  individual  :  “Que  bom.  Que  pena?  Que  tal?”  onde  puderam

expressar  suas  opiniões  e  sugestões  para  o  seminário  exposto.  Que  bom:  os

sujeitos vão descrever o que acham de bom, com relação a forma que foi escolhida

para apresentar o tema e sobre a aprendizagem (conteúdo, metodologia) levando-se

em conta estes aspectos. Que pena: aqui a descrição é sobre o que eles acharam

que não está bom, com relação o tema e sobre a aprendizagem , o que teve nos

seminários anteriores que poderia ser incorporado neste no intuito de favorecer a

realização da atividade, sempre considerando os aspectos mencionados.  Que tal:



Esta  etapa  é  fundamental,  por  apresentar  soluções  através  das  sugestões,

apresenta soluções, encaminhamentos para dificuldades apontadas. 

5.Resultados e discussão.

São 73 participantes, sendo 71 alunos matriculados; destes 65 regulares e 06

especial, sendo 42 no nível de mestrado e 29 doutorados, uma professora doutora

titular  e  um professor  convidado  que  é  um doutorando  do  programa.  Todos  os

grupos participaram da atividade e tivemos a produção de  nove fanzines, já que o

grupo do seminário não participou da atividade , porque estava dando apoio logístico

aos demais grupos. 

Tivemos 15 % de respondentes do questionário avaliativo, onde as descrições

foram:  que  os  resultados  finais  foram  satisfatórios,  isso  ficou  evidenciado  na

apresentação dos grupos do fanzine elaborado e no 100 % das pontuações dos que

responderam. A maneira como um professor desenvolve um determinado assunto

em sala  de  aula  influencia  o  aluno a  gostar  ou  não do que está  sendo tratado

(GALIAZZI; GONÇALVES, 2004), a teoria e a abstração, desde o primeiro momento,

em detrimento de um desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta

da prática e de exemplos concretos (BRASIL, 1999, p.48).

Não  identificamos  ente  os  sujeitos,  nenhum  dado  de  identificação,  eles

pontuaram: 9 % falaram sobre o lanche os grupos responsáveis pelo seminário do

dia,  fica  responsável  pelo  lanche,  nosso  equívoco  foi  não  consultar  no  grupo  a

questão  do  lanche  vegetariano,  como  fomos  o  sexto  grupo  a  apresentar  no  4º

encontro, não atendemos por esta opção; 45 % dos respondentes apontaram a

falta de material; 18 % apontaram o estimulo da premiação; 9 % não agradaram do

modelo da avaliação, não ficou claro se foi pela escassez do material ou se não

agradou da atividade proposta. Assim, comentamos que  não basta simplesmente

propor aos professores alternativas pedagógicas mais viáveis para seu trabalho se

estas não forem coerentes com seu referencial prático, nem corresponderem a um

esforço de compreensão teórica (GIOVANI, 1998).

A reflexão da importância sobre a compreensão da relação existente entre a

formação do aluno e a pratica do ensino , este descompasso que ocorre entre o que



é proposto ao professor  durante  sua formação inicial  e  sua prática cotidiana na

escola nem sempre pode ser creditado ao seu despreparo profissional, nos leva a

reflexão de que a mudança no ensino é um processo que acontece de forma lenta,

não-linear e envolto pela complexidade inerente ao fazer pedagógico (BONADIMAN;

NONENMACHER, 2007). 

6.Conclusão

Foi  um  processo  rico  na  construção  do  aprendizado,  os  participantes

envolvidos   mostraram-se  estudantes  ativos,  utilizando  a  proposta  de  maneira

adequada e produtiva.  Observamos ainda que outro indicador foi a reflexão sobre o

tema apresentado, que se tornou foco de propostas criativas e não convencionais

para  transformação  de  situações  cotidianas.  A experiência  enfatiza  os  ganhos

provenientes  do  trabalho  interdisciplinar  e  demonstra  que  as  metodologias  para

trabalhar  com  gestão  social  estão  em  construção,  moldando-se  a  partir  das

realidades vividas, o que ressalta a contribuição desse projeto rumo à elaboração de

propostas metodológicas nesse setor.
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 Introdução 

Via de regra no Brasil, o modelo de educação tem sido imposto para as 

populações rurais sem levar em considerações as necessidades dos sujeitos. 

Ademais, mesmo com várias lutas e embates objetivando a melhoria das condições 

da educação, os povos do campo ainda estão longe de ter acesso a uma educação 

de qualidade e plena de direitos aos órgãos competentes segundo seus interesses e 

especificidades histórico-geográficas. Esta é uma realidade da política nacional, que 

ao invés de estabelecer as diretrizes operacionais para escolas no campo e construir 

novas escolas nas áreas rurais, vem fechando ou nucleando as unidades escolares 

existentes. 

Objetiva-se destacar a educação ofertada no campo do município de Jataí-GO 

e a contribuição do ensino de geografia para os sujeitos do campo. O texto é resultado 

das discussões referente à pesquisa de Tese de Doutorado4 pelo Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG) da Regional Jataí-

GO.  

O embasamento teórico é pautado por bibliografias que discutem a temática. 

Ressalva-se que o interesse investigativo tem vinculação direta com a prática docente 

e pelas observações e investigações verificadas durante a pesquisa de mestrado 

(SOUZA, 2016). Constatou-se que há dificuldades para os professores realizarem 

adaptações em suas práticas metodológicas de ensino voltadas para a realidade do 
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aluno. Portanto, destaca-se a necessidade de construção de um processo de ensino 

de geografia que seja significativo para o aluno.       

 

A educação no campo no município de Jataí-GO 

 

A intensa atividade produtiva agrícola em bases empresariais no município de 

Jataí é conhecida como agronegócio, associado à cadeia agroindustrial, ao uso de 

alta tecnologia, investimentos e relações comerciais no setor agropecuário, amparado 

por políticas públicas de subsídios financeiros 

Por este viés, Jataí apresenta-se a partir de uma produção tecnificada, voltada 

para o cultivo de soja, milho, sorgo e recentemente se expandiu na cultura de cana-

de açúcar. Segundo Camacho (2014), para o agronegócio tudo é capital, a diversidade 

cultural não é de interesse do grande latifundiário, sua lógica dominante é pautada 

nas relações capitalistas de mercado, por essa razão, a paisagem da monocultura 

tende a ser homogeneizada nos espaços rurais. 

 Considera-se que os reflexos desde processo recaem nas mudanças na oferta 

educacional das escolas rurais, ou seja, na redução de custos. Ao invés de investir 

recursos em todas as escolas, o Estado cria “soluções” por meio da nucleação, 

fechando unidades escolares, criando formação de professores à distância e 

promovendo um ensino de base tecnicista, voltado estritamente à lógica de mercado, 

de modo a garantir uma formação de cunho técnico, despolitizada.  

 Esse fato vem ocorrendo na maior parte das escolas do nosso país, uma 

realidade que não é distinta das unidades escolares do campo no município de Jataí. 

O modo de produção capitalista vem impondo nos debates educativos o discurso de 

que o campo deve ser tecnificado para fins lucrativos, sendo que os demais modos 

de vida que fogem à lógica do capital, como dos camponeses, ribeirinhos, 

remanescentes de quilombos, entre outros, são considerados um “atraso” que devem 

ser extirpados.           

 Assim, um projeto de desenvolvimento educacional para as populações que 

vivem no campo contrapõe-se diretamente aos princípios da agricultura capitalista, 

que dissemina uma educação precarizada, tecnicista e urbanocêntrica, isto é a 

hegemonia e influência do capital sobre as políticas educacionais oficiais impede que 

se materialize uma educação de cunho mais global, voltada para as especificidades 

dos sujeitos do campo, de modo que estes tenham condições de compreender-se 



enquanto sujeitos no território. Para isso, a educação deve ser melhorada na sua 

qualidade e também superado o seu caráter tecnicista e urbanocêntrico, de modo a 

preparar os alunos para a vida como um todo e não apenas como mão-de-obra. 

 Além disso, como resultado direto deste processo de avanço e fortalecimento 

da agricultura empresarial, identifica-se que haviam inúmeras escolas espalhadas no 

campo do município de Jataí até os anos 1990. Nessa época existiam 39 unidades 

escolares. Atualmente, há somente 8 escolas que funcionam como “escolas polos”, 

ou seja, houve uma significativa redução em 31 instituições/unidades de ensino. É 

preciso considerar que o fechamento destas escolas se deu em grande parte à visão 

neoliberal/mercadológica do Poder Público em relação à educação, que 

invariavelmente, tem priorizado economizar recursos financeiros em detrimento da 

qualidade da educação (SOUZA, 2016).        

Em entrevistas e pesquisas com os envolvidos (secretários, gestores e 

professores), observa-se que há dificuldades/resistências em adotar diretrizes 

voltadas para as especificidades dos diferentes sujeitos/alunos que vivem nas áreas 

rurais. O currículo, os livros, o Projeto Político Pedagógico-PPP e as demais 

metodologias de ensino estão pautadas na perspectiva de um ensino urbano. Além 

disso, os profissionais que atuam nas áreas rurais não recebem formação continuada 

ou cursos de capacitação voltados para o ensino do campo, comprometendo assim o 

movimento de luta por uma educação emancipatória (SOUZA, 2016). 

Em razão das condições impostas no âmbito educacional, percebe-se que as 

escolas no campo são vítimas das políticas neoliberais, o campo passou a ser espaço 

de reprodução do capital, boa parte das populações rurais tendem a migrar para a 

cidade para buscarem melhores condições de vida, seja no mercado de trabalho ou 

na formação escolar. Apesar das adversidades impostas por este sistema dominante, 

ainda há diferentes povos que mantém resistência pelos seus direitos é por este viés 

em que se conquista uma educação emancipatória.  

A educação é compreendida como mercadoria, a formação profissional tem 

sido almejada pelas forças hegemônicas apenas pelo viés técnico visando reprodução 

de mão-de-obra. As atuais reformas educacionais, o corte de verbas, as privatizações 

vêm atuando de acordo com os interesses hegemônicos, resultando no crescente 

fechamento das escolas no campo do território brasileiro. É nesse contexto que é de 

suma importância vincular-se aos movimentos populares de luta por uma educação 

pública comprometida com a luta por direitos. 



Embora existam reformas educacionais que tendem a padronizar e 

homogeneizar os currículos, temos uma política nacional para a educação do campo, 

e para que esta seja consolidada, será preciso desafiar o sistema das classes 

dominantes para que haja a constituição por uma educação emancipatória, que 

possibilite valorizar as diferenças socioculturais e respeite a diversidade.  

 

A educação no do campo e a Geografia    

Para que haja aprendizagem de modo efetivo, as disciplinas escolares 

necessitam de adequações de acordo com as origens e especificidades da realidade 

dos alunos. Na Geografia esse processo não é diferente, uma ciência que é capaz de 

sistematizar os saberes da atual realidade socioespacial, possibilitando reflexões e 

compreensão de conceitos geográficos.      

Os conteúdos geográficos devem ser dialogados/associados com a realidade 

dos alunos, mediante suas organizações produtivas, formas e modos de vida e de 

trabalho, temáticas relevantes para a compreensão espacial em que os sujeitos 

habitam. Esse diálogo só poderá ser feito se os educadores fizerem os alunos 

pensarem e discutirem a relação dos conteúdos com suas práticas cotidianas.  

O fato é que devemos considerar que o ensino ofertado na maior parte das 

escolas rurais está distante da realidade dos alunos, seus conteúdos e metodologias 

são impostas pelas classes dominantes que não considera as especificidades das 

diversas populações existentes no campo.     

Destarte, “[...] a escola rural continua hoje, como sempre esteve, a mercê de 

modelos urbanos, muito distante as necessidades do trabalho e da produção de vida 

camponesa e até mesmo de seus valores básicos mais profundos” (RIBEIRO, 2010, 

p. 176).     

Discutir as características e selecionar conteúdos relevantes aos saberes dos 

educandos do campo, pode até não ser a princípio, uma tarefa fácil, porém, se os 

educadores estiverem elaborando metodologias específicos nos conteúdos 

propostos, não haverá dificuldades em executá-los, possibilitando para que o aluno 

tenha relações com seu espaço e conhecimento dos fenômenos do mundo. Segundo 

Castrogiovani; et al, (2008, p.95) "aprender a pensar significa elaborar, a partir do 

senso comum, do conhecimento produzido pela humanidade e do confronto com os 

outros saberes (do professor, de outros interlocutores), o seu conhecimento”  



O fazer pensar tem muito mais a ver com o processo de formação do docente, 

que deve ser contínua, por essa razão, “[...] a realidade do campo exige um educador 

que tenha compromisso, condições teóricas e técnicas para desenvolver as práticas 

e ideias que forjaram o meio e a escola rural” (ANTUNES-ROCHA 2011, p. 395). 

De acordo com Cavalcanti (2012) para ser professor de geografia é necessário 

atuar profissionalmente, isto é, ter o conhecimento e habilidade do saber geográfico, 

pensar o ato de ensinar como um profissional mediador, saber para quem vai ensinar, 

conhecer e trazer as referências teóricas de quem ensina a geografia, deixar claro os 

motivos basilares dos conhecimentos geográficos e saber como ensinar para sujeitos 

e contextos determinados.   

Neste sentindo, ressalta-se a importância de potencializar a aprendizagem na 

inclusão dos saberes de todos os educandos, aliados a uma formação docente que 

possibilite “um ensino crítico, voltado para o desenvolvimento intelectual dos alunos, 

busca mediar seus processos de conhecimento considerando-os sujeitos ativos, já 

portadores de saberes e capacidades de pensamento” (CAVALCANTI, 2012, p. 112).   

É claro que os desafios são diversos, mas os professores e os demais 

envolvidos na educação sabem que é na escola em que se prepara para a “vida. 

Entretanto, observa-se a dificuldade das equipes pedagógicas (professores, 

coordenadores e gestores) ao pensarem a organização escolar no âmbito da 

educação no/do campo.  

Tanto a geografia como as demais disciplinas escolares perdem por não lutar 

por uma educação específica para os diferentes povos do campo seja na elaboração 

das suas aulas ou na execução elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), que 

de certo modo dão autonomias para os docentes trabalharem particularidades do 

campo.    

É relevante ressalvar que as mudanças nas abordagens pedagógicas devem 

ser manifestadas por docentes e pelos demais envolvidos na oferta de ensino. A 

geografia é uma das disciplinas escolares que tem condições de proporcionar a 

compreensão das questões de nossa sociedade brasileira, que esteja preocupada 

com o desenvolvimento cognitivo dos alunos, construindo um ensino comprometido 

com a sociedade e o homem. 

 

Consideração Finais   

 



Convém lembrar, que a educação sempre foi alvo de disputas e embates 

políticos, econômicos e sociais que trazem como pano de fundo as concepções e 

interesses distintos, sejam eles das classes dominantes ou dos oprimidos. As 

reformas educacionais pelas quais a educação pública brasileira vem passando 

atualmente, faz com que a sociedade brasileira tenha a ilusão de que estamos sendo 

beneficiados por uma educação aparentemente progressista ou de qualidade. Porém, 

é preciso entender que as políticas educacionais criadas em nosso país podem 

aparentemente trazer conquistas positivas, ou tão somente medidas negativas no 

âmbito educacional.   

O campo é um espaço de vida e a geografia é uma disciplina que é capaz de 

correlacionar os debates sociais e da natureza com as respectivas realidades dos 

diferentes sujeitos. Portanto, contata-se que é preciso pensar discutir, debater e fazer 

acontecer uma educação em que se oponha aos atuais modelos educacionais 

estimulados pelas políticas neoliberais, que visam a formação de mão-de-obra para o 

capital. E, hoje, o que estamos presenciando são as novas reformas políticas 

educacionais que não atendem de modo satisfatório os direitos dos envolvidos (pais, 

alunos, professores entre outros). 

      

REFERÊNCIAS   

ANTUNES-ROCHA, M. I; MARTINS, A.A (orgs.). Educação do campo: desafios de 

professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

CAMACHO, R.S. Paradigmas em disputa na educação do campo. 806 p. Tese 

(Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Presidente Prudente, 2014. 

CASTROGIOVANNI, A. C; CALLAI, H C; KAERCHER, N.A. Ensino de Geografia: 
práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2008. 
 
CAVALCANTI, Lana de Souza. O ensino de geografia na escola. Campinas, SP: 

Papirus, 2012. p. 45 – 47. 

RIBEIRO, Marlene. Movimento camponês, trabalho e educação: liberdade, 

autonomia e emancipação: princípios/fins da formação humana. São Paulo. 

Expressão Popular, 2010. 

SOUZA, T. R. Caracterização e análises das escolas no campo no município de 

Jataí GO.2016. 187 f. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade Federal de 

Goiás, Jataí. (GO), 2016.   


	Capa
	Trabalhos
	DAISY_DE_ARAUJO_VILELA.pdf
	TATIANE_RODRIGUES_DE_SOUZA.pdf


