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RESUMO 

Os livros didáticos, embora não devem ser os únicos materiais utilizados nas 
escolas, em alguns contextos ainda são os principais utilizados. Assim, a análise 
desses materiais se torna relevante, pois possibilitam a compreensão dos conteúdos 
que os permeiam. Nesse sentido, chama-se atenção ao Livro Didático de Geografia 
Específico para o Campo (LDGC), gestado no interior do Plano Nacional do Livro 
Didático do Campo (PNLD-Campo), inscrito como uma das ações da política pública 
de Educação do Campo, a fim de auxiliar professores e educandos no processo de 
ensino-aprendizagem. Desse modo, o objetivo desta tese é analisar conteúdos de 
Geografia presentes nos LDGC, considerando as propostas dos movimentos 
socioterritoriais do campo, aquilo que é preconizado nas Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas Escolas do Campo, as ações estatais e os interesses 
de capitalistas e latifundiários. Assim, desta tese serão analisados a coleção de 
Geografia do PNLD-Campo, a saber: Coleção Novo Girassol (2016-2018). A 
hipótese aqui levantada é que as reivindicações históricas dos movimentos sociais 
do campo e os elementos preconizados pelas Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo não são contemplados nos LDGC. 
Entende-se que, ao serem apropriados pelo mercado editorial, os discursos e os 
conteúdos contidos nos LDGC são ressignificados a fim de atender às classes 
dominantes, formadas por capitalistas e latifundiários. Para a construção da tese, 
parte-se do pressuposto de que, embora os LDGC tenham sido elaborados a partir 
de demandas dos movimentos sociais, em específico do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) e das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica das Escolas do Campo, os materiais didáticos deixam de cumprir seu 
propósito, porque estão sob o controle do Estado e das empresas capitalistas do 
mercado editorial em todas as etapas, desde a elaboração até a destinação final ao 
público (diretores/coordenadores/professores/estudantes). Nesse sentido, a principal 
concepção teórico-metodológica para a condução da proposta de análise dos LDGC 
fundamenta-se no debate sobre os paradigmas agrários. Usaram-se, para sustentar 
a pesquisa, conceitos e categorias que balizam as discussões presentes neste 
trabalho, os quais serão abordados ao longo do texto. Entre os principais estão: 
Questão Agrária, território, Educação do Campo, livro didático, e outros que, nestes, 
estão implícitos e nas discussões se entrelaçam e se complementam. 

Palavras chave: Livro didático. Questão agrária. Educação do campo. Geografia. 

 



 

RESUMEN 

Los libros de texto, si bien no deberían ser los únicos materiales didácticos en las 
escuelas, en algunos contextos siguen siendo los principales utilizados. Por lo tanto, 
el análisis de estos materiales se vuelve relevante, ya que posibilita la comprensión 
de los contenidos que los permean. En este sentido, se llama la atención sobre el 
Libro de Texto de Geografía Específico del Campo (LDGC), creado dentro del Plan 
Nacional del Libro de Texto del Campo (PNLD-Campo), inscrito como una de las 
acciones de la política pública de Educación en el Campo, en para ayudar a los 
profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el objetivo de 
esta tesis es analizar el contenido de Geografía presente em los LGDC, 
considerando las propuestas de los movimientos socioterritoriales del campo, lo 
recomendado en los Lineamientos Operativos para la Educación Básica en las 
Escuelas Rurales, las acciones estatales y los intereses de los capitalistas y 
terratenientes. Así, esta tesis analizará la colección de Geografía del PNLD-Campo, 
a saber: Colección Novo Girassol (2016-2018). La hipótesis que aquí se plantea es 
que las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales rurales y los 
elementos recomendados por los Lineamientos Operativos para la Educación Básica 
en las Escuelas Rurales no están contemplados en la LDGC. Se entiende que, al ser 
apropiados por el mercado editorial, los discursos y contenidos en la LDGC son 
resignificados para servir a las clases dominantes, formadas por capitalistas y 
terratenientes. Para la construcción de la tesis se parte del supuesto de que, si bien 
las LDGC han sido elaboradas a partir de las demandas de los movimientos 
sociales, en particular del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) 
y de las Directrices Operativas para la Educación Básica de las Escuelas en el 
Campo, los materiales didácticos incumplen su objeto, porque están bajo el control 
del Estado y de las empresas capitalistas del mercado editorial en todas sus etapas, 
desde la elaboración hasta el destino final al público 
(directores/coordinadores/docentes/estudiantes). En este sentido, la principal 
concepción teórico-metodológica para realizar la propuesta de análisis de la LDGC 
se fundamenta en el debate sobre los paradigmas agrarios. conceptos y categorías 
que orientan las discusiones presentes en este trabajo fueron utilizados para 
sustentar la investigación, que serán abordados a lo largo del texto. Entre los 
principales están: Cuestión Agraria, territorio, Educación Rural, libro de texto, y otros 
que, en estos, están implícitos y en las discusiones se entrecruzan y complementan. 

Palabras clave: Libro de texto. Cuestión agrária. Educación rural. Geografía. 



 

ABSTRACT 

Textbooks, although they should not be the only materials in schools, in some 
contexts are still the main ones used. Thus, the analysis of these materials becomes 
relevant, as it enables the understanding of the contents that permeate them. In this 
sense, attention is drawn to the Textbook of Geography Specific to the Countryside 
(LDGC), created within the National Plan for the Countryside Textbook (PNLD-
Campo), inscribed as one of the actions of the public policy of Countryside 
Education, in order to assist teachers and students in the teaching-learning process. 
Thus, the objective of this thesis is to analyze the Geography content present in 
LGDC, considering the proposals of the socio-territorial movements in the 
countryside, what is recommended in the Operational Guidelines for Basic Education 
in Rural Schools, state actions and the interests of capitalists and landowners. Thus, 
this thesis will analyze the Geography collection of the PNLD-Campo, namely: 
Collection Novo Girassol (2016-2018). The hypothesis raised here is that the 
historical claims of rural social movements and the elements recommended by the 
Operational Guidelines for Basic Education in Rural Schools are not contemplated in 
the LDGC. It is understood that, when appropriated by the publishing market, the 
discourses and contents contained in the LDGC are resignified in order to serve the 
dominant classes, formed by capitalists and landowners. For the construction of the 
thesis, it is assumed that, although the LDGC have been elaborated from the 
demands of social movements, in particular the Landless Workers Movement (MST) 
and the Operational Guidelines for Basic Education of Schools in the Field, the 
teaching materials fail to fulfill their purpose, because they are under the control of 
the State and the capitalist companies of the publishing market at all stages, from the 
elaboration to the final destination to the public 
(directors/coordinators/teachers/students). In this sense, the main theoretical-
methodological conception for conducting the proposed analysis of the LDGC is 
based on the debate on agrarian paradigms. concepts and categories that guide the 
discussions present in this work were used to support the research, which will be 
addressed throughout the text. Among the main ones are: Agrarian Question, 
territory, Rural Education, textbook, and others that, in these, are implicit and in the 
discussions they intertwine and complement each other. 

Keywords: Textbook. Agrarian question. Rural education. Geography. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A TRAJETÓRIA PERCORRIDA DURANTE O DOUTORADO: UMA PEQUENA 

SÍNTESE DO PERCURSO 

A Geografia foi a ciência escolhida, sem saber aonde se chegaria. Pelo 

caminho, cada passo dado possibilitou descobertas e a partir delas, (des)construção 

e (re)construção, o que provoca reflexões sobre o espaço em que se vive e também 

sobre as relações sociais. As descobertas ao longo das análises estimulam 

questionamentos e, estes por sua vez incentivam pesquisas. Nesse contexto se 

desenvolvem trabalhos e, embora não explícito, se encontra repleto de abstrações 

que apenas o pesquisador consegue estimar. 

Como todo “trabalho” há limitações, obstáculos, assim, este não foi diferente. 

Como palavra de estímulo explicitam-se as principais dificuldades que se teve ao 

longo desta pesquisa, para que outros, ao ter acesso, não desistam ante os 

percalços, mas percorram até o fim, nos seus objetivos. 

Dito isto, me coloco, na primeira pessoa para descrever em poucas linhas 

sobre as etapas mais difíceis da pesquisa. Ressalto, primeiramente, meu apreço 

pela Geografia, pelo Ensino da Geografia, em especial minha preocupação e 

sentimento solidário pelas pessoas que vivem no campo em busca de reprodução 

social nos seus territórios, no seu “pedaço” de terra, que para eles é “tudo”. Por 

sujeitos que foram e são dominados, explorados, oprimidos, como grande parte da 

sociedade brasileira, diga-se, a classe trabalhadora, pelos detentores do capital e da 

terra. Ressalto ainda, meu carinho aos povos do campo, em especial aqueles que 

tive contato, os camponeses, os quais me receberam tão bem e contribuíram 

imensamente com o meu trabalho. 

O sentimento de preocupação com a situação atual dos sujeitos que lutam por 

terra de trabalho faz com que esta pesquisa seja prazerosa e ao mesmo tempo 

difícil, pois me indigno frente às afrontas, as quais têm vivido a sociedade brasileira 

e especialmente, os camponeses. Esse sentimento me acomete e vai além da 

pesquisa em si, pois envolve estudar, conhecer as injustiças e as desigualdades 

sociais no campo brasileiro e me faz bem poder, de alguma forma, contribuir, mesmo 

que minimamente, para a transformação dessa realidade. Hoje sou professora de 
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Geografia no ensino básico e a escola onde trabalho recebe em sua maioria alunos 

do campo. 

Contudo, os materiais didáticos utilizados, não são específicos para o campo. 

Assim, o que utilizam tem como referência ambientes que está totalmente alheio ao 

cotidiano deles. Minha pesquisa tem me auxialiado a fazer o trabalho, partindo da 

referência que eles possuem para chegarmos ao conteúdo do material que eles 

utilizam. 

Esta é uma pesquisa realizada, calcada no sonho e na utopia de ver escolas 

do campo, para que os camponeses possam ter o direito de estudar onde vivem, a 

partir de educação contextualizada, baseada em metodologias que atendam suas 

realidades e contribuam para a formação de consciência da classe camponesa. É 

pelo sonho do campo dos camponeses como lugar de vida, onde a terra de negócio 

seja convertida em terra de trabalho para promoção da dignidade dos sujeitos que lá 

vivem. 

Embora seja um trabalho científico, não está desvinculado da minha vida 

pessoal, portanto relato aqui acontecimentos relevantes, os quais influenciaram 

significativamente no desenvolvimento da pesquisa, como problemas pessoais, os 

quais faço questão de mencionar, pois como já afirmado, não se faz pesquisa 

desconectada dos acontecimentos da vida cotidiana, aliás, a pesquisa é parte disso. 

Parte-se dos problemas reais, do que se vive. Tudo está relacionado! 

Na vida diária, não estou isolada, sou ser que se relaciona socialmente. Estas 

relações, em qualquer âmbito, sejam econômico, político, religiosos, afetivo; 

influencia o trabalho. Por exemplo, o objetivo de obter o título de doutorado não é só 

meu, mas da família, de amigos, colegas, etc. Todos torcem por este sucesso, afinal, 

não são todos os dias que alguém entra para um programa de doutorado, em 

especial em um país como o Brasil, em que pessoas, como eu: mulheres, negra, 

pobres são excluídas e não possuem as mesmas oportunidades que muitos. Dito 

isto, relato em poucas linhas algumas questões pessoais que impactaram no meu 

trabalho. 

Em 2017, a minha mãe, pessoa que mais sonhou em me ver com o título de 

doutora, partiu-se desse mundo. Ela, a mulher que lutou e trabalhou muito para ver 

os filhos educados, estudados. Durante a escolarização dos filhos (ensino 

fundamental e médio) vendeu artesanato nas feiras, de porta em porta, para 

comprar comida e material escolar para os filhos. 
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Além disso, “correr atrás” desse sonho – doutorado – influenciou parcialmente 

em outros problemas familiares como, a separação conjugal. No início de 2018, o 

casamento de 23 anos se desfez e isso, também, refletiu no desenvolvimento do 

trabalho, por questões emocionais e financeiras, que até este momento não foram 

solucionadas. Uma das soluções parciais, para resolver questões objetivas de 

manutenção da vida, foi trabalhar como professora contratada na Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Nova Xavantina, mas 

comprometendo, em parte, o desenvolvimento da pesquisa, sobretudo em relação 

ao tempo. Por outro lado, a sobrecarga do trabalho e da pesquisa trouxeram-me os 

problemas de saúde. Mas sobrevivi. 

A situação financeira acabou impossibilitando a agilidade na pesquisa de 

campo, assim não foi possível insistir em voltar mais de uma vez nas propriedades 

rurais camponesas e/ou comunidades em 2019. Com a ajuda financeira de amigos, 

pude realizar a pesquisa de campo, contudo, o intuito era voltar em 2020 para novos 

contatos. Porém, iniciou-se a pandemia provocada pela COVID-191, o novo Corona 

Vírus e, portanto, a impossibilidade de prosseguir por mais este impedimento. Outro 

problema ocorreu em 2020, pois em outubro fui acometida por vários problemas de 

saúde, como lesões cerebrais, problemas pulmonares e perda da visão do olho 

direito. Além disso, comecei a passar por crises de ansiedade. 

Todos os problemas relatados influenciaram no desenvolvimento da pesquisa. 

Faço questão de mencionar aqui esses episódios porque não vejo o 

desenvolvimento de um trabalho como este desligado dos problemas pessoais. 

Todas as condições a que fui submetida, sejam elas positivas ou negativas, 

influenciaram na pesquisa. 

Diante disso, ressalto que problemas podem me parar, ou me fortalecer. Ante 

eles, pude desistir ou prosseguir, mas sigo caminhando. Evidência disso é o trabalho 

–––––––––––––––––––––––– 
1 A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um 
betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com 
pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Huwei, China, em dezembro 
de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus 
conhecido a infectar seres humanos. Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente. Ver:  https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-
e-o-
coronavirus#:~:text=A%20Covid%2D19%20%C3%A9%20uma,transmissibilidade%20e%20de%20di
stribui%C3%A7%C3%A3o%20global. 
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apresentado, o qual com o auxílio do meu orientador, Professor Doutor Sedeval 

Nardoque, foi possível realizar, mesmo com todos os mais diversos obstáculos.   

1.1.1 Apresentação da pesquisa: parte introdutória 

O trabalho ora apresentado é mais uma etapa de pesquisa nas escolas 

localizadas no campo, iniciada ainda no período do Curso de Graduação em 

Geografia, em 2007. Naquele ano, iniciou-se o interesse por esta modalidade 

educacional ao se debruçar sobre os primeiros trabalhos acadêmicos acerca do 

tema “Educação do Campo”. Em 2010, com o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), sob a orientação da Professora Dra. Jackeline Silva Alves, sob o título “A 

Importância da Geografia Escolar para a Construção dos Conceitos de Meio 

Ambiente e Cidadania nas Escolas Rurais do Município de Iporá-Goiás”, mais alguns 

passos foram dados na busca de compreender a complexidade dos problemas 

envolvendo as questões da Educação do Campo no Brasil e, consequentemente, as 

influências dessas questões na perspectiva regional. 

Entre os anos de 2013 a 2014, aprofundou-se mais sobre a temática e 

desenvolveu-se a pesquisa de Mestrado “Caracterização das escolas no campo na 

microrregião geográfica de Iporá-Goiás”, no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, sob orientação do Prof. 

Dr. Evandro César Clemente. Além das respectivas pesquisas, várias outras 

produções, como artigos científicos publicados em revistas e anais de eventos, 

fizeram parte da empreitada de compreender a concreticidade da educação no 

campo brasileiro e, logo, no contexto do Estado de Goiás. 

Assim, as singularidades apreendidas nas experiências anteriores auxiliaram 

a chegar aos resultados apresentados nesta pesquisa de Doutoramento em 

Geografia, intitulada “A Questão Agrária nos conteúdos de Geografia da Coleção 

Girassol: o estudo a partir das escolas do campo nas Microrregiões Geográficas de 

Aragarças e Iporá-Go”. 

Em meio à complexidade envolvendo a compreensão da totalidade do 

território no Brasil, sobretudo no campo, na prática, materializa-se nas tensões, nos 

conflitos e nas contradições existentes entre os interesses dos sujeitos diretamente 

envolvidos na modalidade educacional para a população rural, como os povos do 
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campo e os interesses das elites brasileiras, a qual não abre mão da organização 

educacional há décadas dominantes no país. Tal fato justifica a relevância da 

análise do livro didático. 

Conforme essa última, o modelo vigente tem como referência os valores e 

costumes citadinos que, culturalmente, foram implantados pelas elites brasileiras 

para atender seus próprios interesses. Nestes moldes educacionais, ainda não cabe 

à minoria, a qual tem sido sempre excluída. Desta forma, faz-se necessário pontuar 

que a exclusão não se dá apenas por manifestações em que não se participa do 

grupo, mas também quando não se têm os mesmos bens, sejam materiais e/ou 

imateriais, pois onde não há igualdade, há exclusão. A luta pelo reconhecimento e 

manutenção da Educação do Campo é essencial para que os povos do campo 

tenham ensino de qualidade e gratuito, como se propõe a Constituição de 1988. 

Assim, justificam-se os estudos sobre temas que a envolve. 

Entre as discussões que circundam o tema Educação do Campo, também 

envolvendo a Questão Agrária brasileira, os livros didáticos utilizados nas escolas 

das microrregiões de Iporá e Aragarças, em Goiás, são de interesse desta Tese, 

pois frequentemente, são utilizados pelos professores nas salas de aulas das 

escolas localizadas no campo goiano como materiais didático-pedagógicos. Por 

isso, justifica-se a eleição dos Livros Didáticos de Geografia do Campo (LDGC) 

utilizados nas escolas localizadas no campo nas respectivas microrregiões, como 

objeto central nesta pesquisa. 

1.1.2 Explicando o estímulo da pesquisa: o problema e a problematização do 

tema 

Como destacado anteriormente, o interesse em pesquisar livros didáticos 

decorreu da constatação de que os mesmos são frequentemente utilizados nas 

escolas e, na maioria das vezes, constituem o material prioritário para as aulas. 

Durante visitas às escolas localizadas no campo no município de Iporá (GO), no 

decorrer do Curso de Graduação em Geografia (2007-10), na Universidade Estadual 

de Goiás (UEG), Campus de Iporá e no Curso de Pós-Graduação em Geografia 

(PPGEO) – Nível Mestrado (2013-14) – realizado na Universidade Federal de Goiás 

(Regional de Jataí), pode se perceber que esses materiais eram utilizados como, 
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praticamente, a única fonte de informação/conhecimento naquelas escolas 

estudadas (município de Iporá, Goiás) e Microrregião Geográfica de Iporá (10 

municípios), no decorrer do Mestrado. 

Assim, as pesquisas realizadas na Graduação e na Pós-Graduação 

(Mestrado) instigaram a continuidade da investigação sobre livros didáticos, por 

compreender que são materiais muito utilizados nas escolas pelos professores. 

Além disso, por observar, também, que estes são utilizados sem proceder com a 

devida análise de suas propostas contidas ou mesmo nos documentos oficiais, como 

as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Os estudos sobre os livros didáticos são relevantes, de maneira geral, na 

educação brasileira e, logo, na legitimação de certo consenso nacional sobre 

saberes necessários no processo de ensino-aprendizagem. Sabe-se também que, 

ao longo dos tempos, pela sua inserção no âmbito escolar e pela difusão nos últimos 

anos, em decorrência do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), têm se 

apresentado problemas e, segundo Freitas; Rodrigues (2007, p. 1): “Algumas 

pesquisas vêm sendo realizadas [...] sobre os seus mais variados aspectos, tais 

como, o pedagógico, o político, o econômico e o cultural”. 

Nesse sentido, considerou-se essencial analisar os LDGC, pois deveriam ter 

como principal finalidade atender as demandas estabelecidas para a Educação do 

Campo no acompanhamento dos alunos das escolas públicas brasileiras localizadas 

no campo, de maneira a promover um ensino contextualizado, possibilitando aos 

sujeitos que vivem e que trabalham no campo o entendimento de seu lugar, de seu 

espaço de vivência, para que, a partir de então, possam questionar os problemas 

existentes e como estes os afetam, como o próprio Ministério da Educação (MEC) 

preconizou no Programa Nacional de Educação do Campo: 

[...] materiais didáticos específicos para os estudantes e professores do 
campo que permitam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de 
forma contextualizada, em consonância com os princípios da política e as 
diretrizes operacionais da educação do campo na educação básica 
(BRASIL; 2016, p. 1). 

A partir de investigações feitas nesses materiais, constataram-se contradições 

existentes nos LDGC que se propõem a atender as demandas dos movimentos 

sociais que lutam por Educação do Campo como meio de transformação e 

emancipação político/social. Assim, contraditoriamente, sob a pretensa neutralidade, 
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os conteúdos não suscitam maiores questionamentos acerca do modelo de 

desenvolvimento econômico orientado pelos sujeitos ligados ao agronegócio. 

A hipótese desta pesquisa é que boa parte das influências contidas nos 

materiais didáticos está em consonância com a manutenção da concentrada 

estrutura agrária brasileira, da terra como instrumento de especulação e como fator 

importante para a difusão e territorialização do capital na agropecuária moderna, 

vinculada ao mercado externo. Por outro lado, os camponeses com base na 

agricultura familiar são apontados como atrasados ou deveriam se inserir no 

mercado, subordinando-se ao grande capital. 

Como efeito da dominação capitalista no campo e nas cidades, percebe-se 

que os LDGC, mesmo sendo resultado de lutas e das reivindicações dos 

movimentos sociais ligados ao campo por políticas públicas específicas de 

Educação do Campo, tais materiais são elaborados de acordo com interesses 

variados de grupos e/ou indivíduos, estando neles materializados os discursos 

dominantes. Isso se concretiza porque são produzidos por sujeitos que possuem 

visões de mundo diversas. Por conseguinte, os livros didáticos reproduzem tais 

concepções econômicas, políticas, culturais e ideológicas das classes dominantes. 

Entende-se que os LDGC são construções sócio-históricas e podem estar a 

serviço do poder destas classes que se utilizam de estratégias para fazer prevalecer 

sua ideologia e manter o status quo. Desta forma, considera-se essencial a análise 

desses materiais, pois como escrevem Silva; Oliveira (2014, p. 92): “É fundamental 

[...], que o professor saiba identificar quais livros didáticos possuem informações em 

quantidade e qualidade suficientes, para que haja eficácia no ensino de Geografia”. 

Só assim o professor pode mediar o processo de ensino-aprendizagem e possibilitar 

ao estudante a análise e o entendimento do que se propõe nos livros e a correlação 

do que é apreendido com a realidade vivida. 

Outrossim, os livros didáticos não podem ser instrumentos alheios à 

concepção de educação presente nas realidades em que estão inseridos, pois não 

são apenas instrumentos de informação, mas também de produção e apropriação de 

conhecimento sobre a vida no campo, refletindo na vida dos alunos camponeses. 

Portanto, é essencial estarem vinculados ao seu contexto. 

Para Nardoque (2015), os livros didáticos de Geografia – utilizados nas 

escolas das cidades – têm evidências da depreciação da agricultura camponesa, 

enaltecendo o agronegócio por meio da ideologia capitalista contida nesses 
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materiais. Portanto, os livros didáticos, bem como os meios de comunicação, são 

utilizados, em geral, para difusão de ideologia, refutando o campo como local de 

vida e trabalho. Assim, analisar os LDGC utilizados para a elaboração do 

conhecimento nas escolas é também pensar sobre o papel do ensino de Geografia. 

Portanto, os conteúdos dos livros didáticos, como os indicados no Currículo 

Oficial, não são neutros, pois são carregados de intencionalidades para a 

reprodução de um projeto societário, orientado por interesses de determinados 

grupos dominantes (capitalistas e latifundiários). Estão presentes, ainda, conceitos 

próprios da Geografia, os quais precisam ser analisados, pois são essenciais para a 

compreensão do espaço geográfico e para o direcionamento de condutas individuais 

ou de grupos no processo de apreensão para a possível transformação da 

sociedade. 

Por isso, nesta pesquisa, tratou-se de conceitos e categorias da Geografia, 

como a Questão Agrária, território e outros a eles ligados, como campesinato, 

Educação do Campo, movimentos sociais, os quais foram balizadores para as 

discussões tratadas aqui. Tais conceitos e categorias serão desenvolvidos no 

decorrer dos capítulos desta Tese. 

Entende-se que o ensino de Geografia, vinculado à Educação do Campo, 

deve priorizar a emancipação humana e a transformação social em consonância 

com a classe social camponesa, fornecendo as bases para o fortalecimento do 

campesinato e, consequentemente, do território camponês. 

Nesse sentido, a pesquisa aponta que os LDGC podem servir como 

instrumento pedagógico, auxiliar no processo educacional, caso o professor de 

Geografia consiga tecer as críticas necessárias, buscando lançar olhares críticos 

sobre os materiais didáticos utilizados, bem como sobre seus propósitos teóricos e 

metodológicos, permitindo a si mesmos e aos educandos chegarem à compreensão 

e à apreensão da realidade. 

Não se trata de supervalorizar os livros didáticos, pois se entende que eles 

devem ser utilizados apenas como auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

Todavia, em um país onde a educação pública é sempre depreciada por governos e, 

até mesmo por parte da sociedade, não raro para muitas realidades, o livro didático 

constitui-se a única fonte de consulta, tanto para o professor como para o aluno, 

sobretudo nas escolas do campo. 
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Sendo assim, no campo, a precarização das escolas e da educação se torna 

ainda mais patente e, percebem-se no contexto da Educação do Campo, as 

reveladas concepções políticas e ideológicas do atual Governo Federal brasileiro, de 

Jair Messias Bolsonaro (2019-2022), influenciando o desmonte das políticas 

públicas conquistadas, a duras penas, ao longo de mais de 20 anos. Contudo, esse 

projeto de desmonte teve início a partir de 2016, com o ex-presidente interino Michel 

Temer, após o que se denomina aqui de “golpe” contra a Presidenta Dilma Rousseff. 

Nesse momento, por exemplo, houve a interrupção do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) – Campo. 

Entretanto, se não há mais PNLD-Campo, LDGC, sem perspectiva de 

continuidade, quiçá se questiona a persistência em dar continuidade aqui à pesquisa 

destes materiais. Eis a resposta: insiste-se nesta pesquisa pela convicção de que 

existem alunos no campo que necessitam desses materiais e, como já se afirmou, 

às vezes são as únicas fontes de conhecimento às quais eles possuem acesso. 

Ademais, eles são resultado da conquista dos sujeitos do campo e, mesmo 

apresentando problemas, devem ser aperfeiçoados e valorizados e não 

descontinuados. 

Desse modo, a continuidade desta pesquisa e sua realização em forma de 

tese se traduzem na demonstração de resistência, no apoio aos povos do campo, os 

quais têm sido atacados e injustiçados. Assim, a partir dela, pode-se contribuir 

relatando o analisado e apreendido durante o trabalho, sobre as realidades das 

escolas do campo, bem como de todos os sujeitos que necessitam de escola, de 

educação de qualidade, oferecendo contraposições aos projetos de poder, 

intensificando ainda mais as desigualdades no campo, agravados pela Questão 

Agrária. 

Dito isto, é importante mencionar as estratégias metodológicas utilizadas ao 

longo do desenvolvimento desta pesquisa científica. Deste modo, trata-se aqui de 

pesquisa predominantemente qualitativa de caráter exploratório e descritivo-

explicativo, com base na reflexão da relação sujeito-mundo, essencial para melhor 

entendimento e explicação da realidade. 
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1.1.3 Caminho teórico-metodológico da pesquisa 

Quanto aos procedimentos adotados, trata-se de pesquisa de cunho 

bibliográfico, documental e de campo, por julgar necessária a utilização de variados 

instrumentos para a obtenção de elementos e dados qualitativos necessários à 

apreensão do objeto estudado. 

Para pesquisa bibliográfica, aprofundou-se na leitura em livros e artigos 

publicados em periódicos, tendo como principais referências: Fernandes (2004; 

2008; 2013; 2014); Haesbaert (2016), Oliveira (2016), Paulino (2006) e Raffestin 

(1993). Para a pesquisa documental, recorreu-se à LDBEN n. 9394/96, às Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica do Campo a fim de compreender as 

orientações delineadas para a Educação do Campo e os LDGC, com o objetivo de 

analisar como os conteúdos são abordados, sobretudo a partir dos elementos 

constitutivos do objetivo desta tese. 

Nesta fase, o procedimento inicial da análise se deu por pesquisa exploratória 

e, também, foi possível selecionar imagens e fragmentos textuais apresentados nos 

LDGC para conhecer os conteúdos abordados sobre a Questão Agrária, presentes 

nos materiais didáticos em questão, identificando, entre outros elementos, a 

construção da ideia de campo e de seus sujeitos que se deseja incutir por meio do 

processo de escolarização e com a utilização desse recurso didático. 

Desse modo, fez-se a análise dos livros didáticos de Geografia do Ensino 

Fundamental, da Coleção Girassol: Saberes e Fazeres do Campo, pela editora FDT, 

recortando partes que mostrassem elementos que possibilitassem a abordagem da 

Questão Agrária expressos nas obras analisadas, no sentido de perceber como 

imagens e textos (re)constroem e (re)produzem as concepções de campo. 

A realização de trabalhos de campo possibilitou a aproximação com os alunos 

atendidos nas escolas situadas no campo, conhecer seus pais e/ou responsáveis, 

bem como conhecer e compreender a realidade na qual se inserem, sendo possível, 

ainda, a aplicação de instrumentos de coleta dos dados qualitativos, por meio de 

questionários semi-estruturados e de roteiros de entrevistas a eles. Aos professores 

e aos secretários municipais de educação dos municípios que atuam nas 

microrregiões eleitas para este estudo foram aplicados questionários com questões 

abertas. 
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O procedimento de ida a campo iniciou-se em junho de 2018 e finalizou em 

novembro de 2020. Os passos que se seguiram durante a pesquisa de campo, deu-

se da seguinte forma. Primeiro, selecionou-se o município a ser pesquisado na MRG 

de Iporá. Com exceção de uma, as escolas estudadas - como a maioria das 

localizadas no campo - são multisseriadas, ou seja, nas salas, possuem alunos de 

várias mais que uma série.  

Quanto à aplicação dos instrumentos de coleta de dados e informações, 

foram aplicados os questionários junto aos responsáveis pelas Secretarias de 

Educação de cada município, depois aos professores e por fim aos pais. Utilizaram-

se questionários abertos aos coordenadores e professores. Para os pais foram 

elaborados roteiros de entrevistas, as quais foram gravadas, analisadas e transcritas 

para o trabalho que aque se apresenta, as partes consideradas importantes para o 

desenvolvimento da tese. A pesquisa foi realizada com alunos das 3º, 4º e 5º séries, 

a primeira fase do Ensino Fundamental I, pois os livros estudados só atendem este 

nível do ensino básico.  

Para orientar a elaboração dos questionários e roteiros para os participantes 

da pesquisa, primeiro buscou-se saber dos entrevistados sobre seu espaço de 

vivência. Depois, sobre a escola e, por fim sobre os LDGC. Isto porque, considerou-

se importante conhecer a origem cultural dos entrevistados, se urbanos ou do 

campo. Quanto aos pais, além de se interessar pela origem, também saber sobre a 

relação entre estes e a escola, bem como o acesso ao material dos filhos.  

Em todo o processo de pesquisa de campo, as principais dificuldades foram, 

a autorização dos pais, para que os filhos participassem da pesquisa e o retorno às 

residências daqueles que residiam em propriedades distante das sedes dos 

municípios e que porventura não eram encontrados na primeira visita e, a maioria 

das visitas e a aplicação dos questionários foi feita nas residências dos alunos. Isso 

ocorreu, primeiro, para não tomar o tempo do aluno em seu horário escolar e 

também para aproveitar a visita para entrevistar os pais. 

Assim, os propósitos do trabalho de campo foram: entender aspectos básicos 

contexto agrário regional onde os LDGC foram inseridos nas escolas do campo; 

identificar se os professores e os alunos têm acesso a estes materiais; observar 

como são utilizados; se pais ou responsáveis conhecem os LDGC; se os utilizam em 

casa ou apenas na escola e se há outra fonte de ensino-aprendizagem. 
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Desse modo, o objetivo desta pesquisa consiste em analisar conteúdos de 

Geografia, contidos nos LDGC, da Coleção Girassol. A hipótese aqui levantada é 

que as reivindicações históricas dos movimentos socioterritoriais do campo e as 

orientações propostas elaboradas por meio das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo não são contempladas nos LDGC. 

Entende-se que, ao serem apropriados pelo mercado editorial, os discursos e os 

conteúdos contidos nos LDGC são ressignificados a fim de atender às classes 

dominantes, formada por capitalistas e latifundiários. 

Para a construção da tese, levantam-se questionamentos em relação aos 

LDGC. Embora estes tenham sido elaborados a partir das demandas dos 

Movimentos Sociais ligados ao campo, em específico do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) e à luz das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, os materiais didáticos cumprem seu 

propósito, mesmo estando sob o controle do Estado e das empresas capitalistas, 

qual seja, auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem. Assim, 

constatou-se, a partir das análises dos textos e imagens, que a Questão Agrária é 

pouco abordada, os conteúdos presentes favorecem a abordagem de vários temas 

relacionados à Questão Agrária. Contudo, no contexto do debate paradigmático, 

predomina o PCA em detrimento do PQA. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO CIENTÍFICO: A ESTRUTURA DA TESE 

A organização do trabalho fez-se em capítulos, abrangendo introdução, 

desenvolvimento e a conclusão do trabalho, apresentando-se os resultados 

alcançados ao longo da pesquisa. Assim, se estruturou em seis capítulos, mais as 

considerações finais. Desse modo, assim está estruturado o trabalho: no primeiro 

capítulo, apresenta-se a pesquisa; a justificativa, a metodologia utilizada, os 

objetivos e o que se espera ao final deste trabalho. 

No segundo capítulo, discute-se as principais bases teóricas para pensar o 

território camponês. Desse modo, coloca-se, tanto concepções de autores 

brasileiros, como: Fernandes (2001, 2004, 2006, 2013, 2020), Silva (1981, 1982), 

Martins (2010), Oliveira (2007, 2014), como os estrangeiros Chayanov (1974), 

Kautsky (1980) e Lênin (1974). Estes autores são as bases para a discussão sobre a 

Questão Agrária, tanto no contexto brasileiro quanto no europeu e corroboram com 
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variadas teorias que possibilitam repensar os variados problemas existentes no 

campo. Também revisitou-se o conceito de território, apresentando as principais 

bases teóricas seguidas neste trabalho. 

No terceiro, buscou-se inserir teorias relacionadas à Educação do Campo e 

aos paradigmas agrários (PQA e PCA).  Também sobre as teorias em que cada 

paradigma se ancora e a importância deles para as análises da Educação do 

Campo.  

No quarto capítulo, é elabora partindo de discussões atinentes à origem da 

Educação do Campo e a perseguição ao movimentos sociais, os idealizadores, 

propositores e efetivadores da Educação do Campo. Também sobre as principais 

leis que amparam a Educação a Educação do Campo. 

No quinto, buscou-se inserir a delimitação do recorte espacial (MRG de 

Aragarças e de Iporá) e suas principais características rurais e urbanas e, no sexto e 

último capítulo, foi elaborada a discussão sobre Ensino de Geografia, sobre os livros 

didáticos, sua trajetória no Brasil, até o recente PNLD-Campo. E, por fim, análises e 

discussão dos dados e informações obtidas durante a pesquisa dos conteúdos de 

Geografia nos LDGC. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS PARA PENSAR A QUESTÃO AGRÁRIA E O 

TERRITÓRIO CAMPONÊS 

2.1 A ABORDAGEM TEÓRICA ACERCA DA QUESTÃO AGRÁRIA 

Neste capítulo serão apresentadas algumas teorias que abordam temas 

relacionados à Questão Agrária brasileira, a partir de seus condicionantes históricos, 

atribuindo-se especial atenção à contribuição de alguns autores clássicos, 

destacando-se, dentre estes: Chayanov (1974), Kautsky (1980) e Lênin (1974) que, 

guardadas as proporções (o período histórico em que elaboraram suas 

contribuições; o contexto social sobre o qual refletem e as formas de produção que 

vigoravam) constituem-se referenciais que auxiliam na compreensão da Questão 

Agrária brasileira, mas que não devem ser transpostos sem que se façam as 

necessárias mediações históricas. 

Também fez-se a revisão sobre a categoria Questão Agrária junto a alguns 

autores brasileiros dedicados a pesquisar a temática e que apresentam 

contribuições relevantes para o seu entendimento, destacando-se: Almeida e 

Paulino (2000, 2007, 2011); Fernandes (2001, 2004, 2008, 2013);Silva (1986); 

Martins (2010), Oliveira (2007); Paulino (2006), autores que discutem a Questão 

Agrária brasileira na perspectiva geográfica, sociológica e econômica. 

Nesse sentido, tendo ciência da relevância deste tema e, caro à Geografia, 

este arcabouço teórico foi essencial na identificação das conexões para a 

compreensão da totalidade, a qual reflete o caminho metodológico que auxilia a 

compreensão da especificidade do objeto de estudo deste trabalho. 

Esses e outros autores clássicos se dedicaram a discutir e a analisar o 

espaço agrário no contexto europeu e suas elucidações teóricas serviram como 

bases epistemológicas para o desenvolvimento das teorias brasileiras sobre a 

respectiva temática. Eles apontam as bases para reflexão das questões 

relacionadas ao avanço do capitalismo no campo, seu processo de industrialização, 

transformações das estruturas fundiárias que, por conseguinte, promoveram 

consideráveis mudanças sociais e econômicas ao longo dos tempos. Assim, na 

perspectiva de contrapor os desdobramentos do modo de produção dominante, as 

formulações teóricas contribuem para o entendimento da Questão Agrária e 
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apontamentos de estratégias para sua superação. Vale ressaltar que as 

contribuições desse conjunto de autores se fundamentam nas reflexões teórico-

metodológicas e filosóficas elaboradas por Karl Marx (2017), contidas especialmente 

na obra O Capital. 

Marx (2017), ainda no século XIX, ao analisar a penetração e o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura e as transformações nas relações 

sociais que isto provoca para o caso da Inglaterra, considera que o período de 

transição do feudalismo para o capitalismo é condição fundamental para o 

entendimento da acumulação de capital, denominada por ele de acumulação 

primitiva ou acumulação prévia. 

Ao se instituir o direito de propriedade, a terra deixa de ser um bem da 

natureza, passando a ser entendida como “mercadoria especial” (não sendo fruto do 

trabalho humano, não poderia ser denominada mercadoria). Entretanto, sua posse e 

seu uso passam, no capitalismo, a ser regidos pelas mesmas leis republicanas e da 

organização do Estado burguês. Logo, o direito à propriedade da terra só seria 

possível mediante contrato de compra e venda por aqueles que tivessem condições 

materiais de pagar por esta a seu proprietário (MARX, 2017; STÉDILE, 2012). 

O ponto de partida do desenvolvimento que deu origem tanto ao trabalhador 
assalariado como ao capitalista foi a subjugação do trabalhador. O estágio 
seguinte consistiu numa mudança de forma dessa subjugação, na 
transformação da exploração feudal em capitalista (MARX, 2017, p. 787). 

Diante do exposto, a expropriação e a expulsão do trabalhador da terra como 

meio de produção e reprodução da vida e de suas condições materiais de existência 

e as mudanças nas relações sociais constituem-se as bases essenciais para a 

compreensão da Questão Agrária. 

A elaboração das bases teórico-metodológicas que fundam o edifício teórico 

permite, aqui, compreender as evidências e contradições encontradas nos LDGC 

sobre a compreensão de campo materializadas e veiculada nestes materiais 

didáticos e que, por conseguinte, auxiliam ao melhor entendimento da realidade 

investigada. 

Conforme acrescenta Ianni (2011), para compreender a realidade, faz-se 

necessário refletir obstinadamente, insistentemente para se chegar à verdadeira 

natureza do objeto, à sua essência, sua universalidade e sua totalidade. Nesse 
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sentido, busca-se compreender a realidade dos sujeitos que vivem e trabalham no 

campo, nas microrregiões pesquisadas e também compreender a realidade das 

escolas do campo nas quais os LDGC são utilizados como suporte no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, tornou-se 

necessário fazer este exercício de compreensão da totalidade, a partir das partes 

que compõem a realidade objetiva. Dando continuidade a tal reflexão, o referido 

autor acrescenta: “[...] a realidade dos fatos, os acontecimentos precisam ser 

desvendados, desmascarados; daí esse percurso contínuo entre o que é aparência 

e essência, entre a parte e o todo, entre o singular e o universal” (IANNI, 2011,  

p. 399). 

Numa perspectiva histórico-dialética de pesquisa, a qual esta Tese se 

desenvolve, só é possível à luz do aparato teórico-metodológico que condicione sua 

explicação. Desse modo, entende-se que não se pode desenvolver a investigação 

na perspectiva de explicar o real desconsiderando, para tanto, o contexto sócio-

histórico influenciador de seus aspectos constituintes. 

No caso dessa pesquisa em específico, buscou-se, inicialmente, de maneira 

geral, referenciar teoricamente a categoria Questão Agrária. Além desta, as 

categorias Educação do Campo; território, campesinato e agronegócio se colocam 

também como necessárias e importantes para a discussão do objeto pesquisado. 

Tais categorias são abordadas ao longo do texto e, para apreender a Questão 

Agrária no Brasil, é importante lançar mão de outras categorias e conceitos que se 

entrelaçam e ajudam nesta tarefa de compreensão. 

Nesse sentido, é possível explicar fenômenos geradores de conflitos, os quais 

são frutos de relações envolvendo as contradições entre classes no campo 

brasileiro, que se dão em função da introdução e expansão do capitalismo como 

modo de produção dominante, cujas contradições se expressam pelo acesso 

desigual à terra como meio de produção pelas diferentes classes sociais. Entende-

se que isso ocorre, basicamente, devido aos interesses antagônicos de classes, pois 

alguns têm a terra como reserva de valor e/ou mercadoria e outros como meio de 

vida e trabalho. 

Desse modo, as categorias analíticas mencionadas nos parágrafos anteriores 

(Questão Agrária; Educação do Campo; território, campesinato, agronegócio, 

totalidade), serão discutidas mais detidamente ao longo da pesquisa e postulados os 

seus conceitos conforme concepção epistemológica para a problematização do 
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objeto, pois se considera essencial para a compreensão do tema central aqui 

abordado: os conteúdos d3e Geografia abordados nos LDGC sob a perspectiva de 

análise do Paradigma da Questão Agrária. 

Dito isto, assinala-se aqui a importância de se compreender, no âmbito da 

Geografia, o pensamento engendrado sobre a Questão Agrária, pois o Brasil, ao 

longo dos séculos de sua formação territorial, esteve sempre influenciado pela 

correlação de forças internas e externas, orientadas por interesses diversos, sejam 

econômicos, políticos e culturais, de dentro e de fora do País (MORAES, 2000). 

Essa correlação de forças, historicamente no Brasil instituída, sobretudo após 

a invasão européia no processo de colonização do século XV, vilipendiou o direito 

dos povos originários, desestruturou a relação homem-natureza, desenhou no 

território brasileiro as agruras da apropriação privada e violenta da terra, expulsou e 

dizimou povos e culturas, modificou a paisagem pela exploração dos recursos 

naturais e para inserção de monoculturas dos séculos seguintes.  

Todas essas ações se manifestam como atos de coerção para a extensão da 

hegemonia do Velho Mundo sob as terras do Novo Continente e, a partir delas, é 

que se configuram as formas vigentes de uso e ocupação das terras brasileiras. 

Neste sentido, estas ações se manifestam como um campo de pesquisa relevante e 

imprescindível para a compreensão genealógica da organização política e territorial 

do Brasil, haja vista que levantam aspectos importantes sobre a Questão Agrária 

ainda vigente na sociedade brasileira, como bem escreveu Moraes (2000). 

Todavia, diversos autores estabelecem as críticas ao capitalismo no campo. 

Mesmo tendo autores brasileiros engajados no tema, é importante compreender as 

contribuições de Kautsky (1980) e Lênin (1882) na teorização da Questão Agrária no 

contexto europeu do final do século XIX e na primeira metade do século XX, tendo 

esses autores clássicos como ponto de partida em suas abordagens o 

reconhecimento do processo de introdução das forças do capital nas relações 

produtivas do campo como etapa necessária de superação do campo arcaico que, 

para os teóricos, eram um entrave rumo ao socialismo. Para eles, a extinção do 

campesinato era uma fase transitória para superação do modo de produção vigente. 

Outrossim, de modo geral, estes dois autores marxistas tiveram suas teorias 

apropriadas e desenvolvidas a partir do pensamento hegemônico, tendo em vista 

que se pressupunha, a partir delas, que o capitalismo eliminaria as formas 

tradicionais camponesas. Desse modo, pensou-se que a introdução do capital no 
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campo seria responsável por essa eliminação, porque os camponeses não 

resistiriam às dificuldades originadas a partir desse processo. A história e o tempo, 

contudo, não confirmaram tais hipóteses teóricas de fim do campesinato, 

especialmente no Brasil. Segundo Stedile (2012, p. 640): 

O estudo de Kautsky é bem específico: ele analisa, à luz das leis da 
economia política, o comportamento do capitalismo na agricultura da 
Alemanha, no final do século XIX até o início do século XX. E o nosso 
colonialismo intelectual e acadêmico nos levou a crer que a Questão Agrária 
se resumiria às teses defendidas por kautsky para a sociedade alemã de 
determinado período histórico. 

Apesar da crítica de Stédile (2012), é relevante se conhecer o pensamento 

desenvolvido por esses autores clássicos, para que se possa contrapor seus 

pressupostos a outras abordagens sobre a Questão Agrária. Entre outras 

abordagens clássicas, destaca-se a de Chayanov (1974, 1981), teórico fundante da 

conceituação da agricultura familiar numa perspectiva crítica de análise. Essa 

categoria analítica chayanoviana agrega a compreensão do camponês daquele 

recorte temporal e espacial como a classe do campo, necessária e capaz de 

transformar o modo de produção dominante no espaço agrário. Para Chayanov 

(1981, p. 134), a agricultura familiar se refere à unidade familiar, pautada 

especialmente na força de trabalho familiar, em suas várias modalidades 

econômicas, como sendo formas de exploração camponesa. 

A seguir, contextualizou-se brevemente as contribuições dos intelectuais na 

compreensão da categoria “Questão Agrária”, no contexto do desenvolvimento do 

capitalismo mundial e suas influências na construção teórica de pesquisadores 

brasileiros na elaboração do conceito desta categoria. A contextualização auxiliará 

na compreensão da dinâmica do espaço agrário do Brasil e, consequentemente, na 

investigação de como o tema Questão Agrária é desenvolvido nos livros didáticos 

para Educação do Campo. Antes de iniciar esta discussão, é mister reconhecer que 

tanto autores clássicos como autores contemporâneos contribuem para analisar a 

Questão Agrária a partir da teoria do desenvolvimento do capitalismo no campo e as 
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relações ali existentes. Estes autores, no geral, fornecem subsídios para 

compreender discussões que negam e/ou defendem a existência do campesinato.2 

Ressalta-se que esse trabalho não se limita a simplesmente defender a 

existência ou não do camponês, mas também a permanência desse sujeito no 

campo. O debate clássico é importante, pois há pensamentos que defendem as 

relações capitalistas na agricultura e, também, quem defenda que a expansão do 

capital no campo cria e recria as relações não capitalistas de produção, em função 

da própria dinâmica do movimento contraditório instituído pelo próprio capital. 

2.2 AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DOS PESQUISADORES BRASILEIROS NA 

COMPREENSÃO DA QUESTÃO AGRÁRIA 

Além dos clássicos, é importante conhecer os principais teóricos brasileiros 

que tratam sobre a Questão Agrária. E, ancorado nestes autores, os quais são 

utilizados como esteio, partilha-se aqui do entendimento de que a Questão Agrária 

se desencadeia a partir do desenvolvimento do capitalismo no campo. Tal 

desenvolvimento corrobora o surgimento e avanço de classes antagônicas no 

campo, instaurando conflitos a partir do uso, da posse e da propriedade da terra, 

seja ela privada ou não. 

De acordo com Stédile (2012, p. 640-641, grifo do autor) a compreensão 

sobre: 

[...] o conceito de ‘Questão Agrária’ como originalmente interpretado pelos 
pensadores clássicos evoluiu nas últimas décadas. Hoje há um 
entendimento generalizado, de que a ‘Questão Agrária’ é uma área do 
conhecimento científico que procura estudar, de forma genérica ou em 
casos específicos, como cada sociedade organiza, ao longo de sua história, 
o uso, a posse e a propriedade da terra. Essas três condições possuem 
características diferentes, ainda que complementares. 

Conforme a compreensão desenvolvida por Stédile (2012), para investigar a 

Questão Agrária de qualquer sociedade, em determinado de recorte temporal, há 

que se levar em conta o tipo e a forma como a: 

–––––––––––––––––––––––– 
2Esse tema será discutido mais à frente no texto, onde se mencionará a perspectiva de autores que 

defendem o debate paradigmático da Questão Agrária e do capitalismo agrário, como Felício (2011, 
2014), Fernandes, Campus (2013). 
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[...] sociedade organiza a produção dos bens agrícolas, a posse de seu 
território e a propriedade da terra. [...] para cada aspecto estudado de cada 
sociedade em cada território histórico, serão encontrados diferentes 
‘problemas agrários’ surgidos como resultado das contradições criadas 
pelas formas de organização presentes naquela sociedade (STÉDILE, 
2012, p. 641). 

Com base no exposto, para se compreender a Questão Agrária, é necessário 

entender a sua forma de apropriação (posse e domínio), os conflitos sociais 

decorrentes da posse da terra pelos capitalistas (latifundiários, agropecuaristas), e o 

uso (ou não) dessa que decorre da forma de apropriação da renda da terra.3 

Outra importante definição para a Questão Agrária foi formulada por 

Fernandes (2001, p. 23) e, na perspectiva deste autor: 

A Questão Agrária é o movimento do conjunto de problemas relativos ao 
desenvolvimento da agropecuária e das lutas de resistência dos 
trabalhadores, que são inerentes ao processo desigual e contraditório das 
relações capitalistas de produção. Em diferentes momentos da história, 
essa questão apresenta-se com características diversas, relacionadas aos 
distintos estágios de desenvolvimento do capitalismo. Assim a produção 
teórica constantemente sofre modificações por causa das novas 
referências, formadas a partir da realidade. 

Entende-se, assim, que esse conjunto de problemas colocado por Fernandes 

(2001) decorre do avanço das relações que se desenvolvem no interior do modo de 

produção capitalista, alterando as relações de trabalho e de produção no campo, ao 

longo do tempo, demandadas pelas novas dinâmicas orientadas pelo capital, 

modificando o espaço rural e, também, o urbano, originando a Questão Agrária. 

Percebe-se que nessas obras elaboradas em diferentes contextos e 

momentos históricos, as produções teóricas construídas pelo conjunto de autores 

estrangeiros clássicos, mencionados no subtópico antecedente a este, embora 

datadas do final do século XIX e início do século XX, mantêm-se vivas e atuais. 

Assim, quando se observa a realidade do campo brasileiro, por exemplo, as 

reflexões tecidas por tais autores fomentaram as bases para que intelectuais 

brasileiros pudessem, a partir de tais produções, refletir e elaborar explicações a 

respeito do desenvolvimento das contradições inerentes ao modo de produção 

capitalista no campo brasileiro. 

–––––––––––––––––––––––– 
3Ver MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1894. 



44 

Como afirmam Almeida e Paulino (2000), os apontamentos dos clássicos 

permitem desvendar a evolução da Questão Agrária dentro da lógica do atual modo 

de produção. Por outro lado, devem ser ementados autores contemporâneos para 

as análises referentes ao contexto brasileiro, cujas expressões mais recentes são a 

modernização do campo, decorrente do avanço do capitalismo e dos conflitos 

desencadeados, sobretudo pelo domínio, pela posse e uso da terra. 

Ao revisitar a literatura brasileira que trata sobre a Questão Agrária, já de 

início, é importante observar a posição de Oliveira (2007). Segundo esse autor, a 

Questão Agrária está inscrita na longa trajetória do que se denominou de 

“desenvolvimento do campo”. Assim, o referido autor afirma que, intrínseco a esse 

fenômeno, está o da introdução do capitalismo somado às mudanças no modo de 

produzir nessa porção de espaço, o Brasil. 

No mesmo caminho, para Silva (1982), a Questão Agrária sempre esteve 

presente, mas o debate se intensificou um pouco mais devido ao “desenvolvimento 

do capitalismo no campo”. E, em razão disto, os problemas foram delineados ao 

longo das décadas e continuam sendo. Portanto, a Questão Agrária tem em sua 

origem a distribuição desigual de terras, fundada na grande propriedade, no 

latifúndio que, segundo Martins (2010), teve sua origem e sua base assentadas na 

escravidão, primeiro de indígenas e, posteriormente, de africanos. 

Consequentemente, a distribuição e o acesso às terras no Brasil, há mais de 

cinco séculos foram determinantes para a configuração territorial que se tem hoje no 

espaço agrário do país. De acordo com Silva (1982, p. 33), “A estrutura agrária 

brasileira tem se caracterizado desde sua formação por um elevado grau de 

concentração da propriedade da terra”. Assim, entende-se que as transformações 

nas estruturas econômicas e sociais pelas quais passou o campo brasileiro não 

alteraram suas bases estruturais fundiárias, mantendo a terra concentrada e a 

economia baseada nas exportações de produtos primários. 

Silva (1981), no seu livro: O que é Questão Agrária, viabiliza a compreensão 

sobre a herança histórica do desenvolvimento da agricultura brasileira. Para o 

referido autor, no início da colonização do território brasileiro foram distribuídas 

grandes extensões de terras, criando as estruturas dos latifúndios escravistas. Deste 

modo, para sanar a escassez de mão de obra escrava, fez-se necessário recorrer ao 

rentável mercado de tráfico de escravizados, pois a exportação da produção e a 
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importação de mão de obra “garantia a lucratividade dos capitais metropolitanos” 

(SILVA, 1981, p. 10). 

Ainda de acordo com Silva (1981), naquele período (colonial), as atividades 

produtivas da colônia tinham como base a agricultura e o comércio. O latifúndio 

escravista tinha como finalidade básica produzir para exportar, mas também produzir 

gêneros alimentícios, utilizando-se na maioria do trabalho dos pequenos agricultores 

que pagavam renda pela utilização da terra. 

Silva (1981, p. 10) destaca: “[...] o latifúndio escravista era o eixo da atividade 

econômica da colônia”. Contudo, havia os pequenos agricultores que se tratavam de 

“brancos” que não eram senhores, negros livres, que não eram escravizados, índios 

e mestiços que desempenhavam uma série de atividades. Outros eram agricultores 

que ocupavam pedaços de terra, onde produziam para subsistência e vendiam parte 

da produção. Aqui já se constituía a base do campesinato brasileiro. 

Conforme aponta o autor supracitado, no início do século XIX, extinguiu-se o 

regime de sesmarias e os pequenos produtores começaram a expandir seus sítios. 

Entretanto, em meados do mesmo século, iniciou-se o declínio do regime 

escravocrata induzido por pressão da Inglaterra, no momento, interessada em um 

mercado consumidor de seus produtos manufaturados e não apenas de 

escravizados (SILVA, 1981). 

Assim, é importante lembrar que a origem do capitalismo no contexto 

europeu, do qual tratam os clássicos estrangeiros como Kautsky (1980) e Lênin 

(1982), não se equipara ao brasileiro, já que, como visto, no caso europeu o 

capitalismo tem suas bases no sistema feudal. No caso do capitalismo no campo 

brasileiro, suas raízes estão assentadas no modo de produção escravista-colonial. 

Araújo (2010), em seu artigo elaborado para o “Livro Cinza do Agronegócio”, ao 

abordar o desenvolvimento do capitalismo no campo no Brasil, afirma que a gênese 

do capitalismo se deu em um momento em que a exploração da mão-de-obra 

advinha dos escravizados, os quais eram parte dos meios de produção do engenho, 

da plantação e de diversos setores da economia da antiga colônia portuguesa. 

Segundo Araújo (2010), foi no modo de produção escravista-colonial que 

foram criadas a condição necessária para o nascimento do capitalismo no campo 

brasileiro, que não se deu tão rapidamente. Assim, lentamente foi ocorrendo a 

acumulação primitiva de capital que, por sua vez, garantiu aos poucos o 

desenvolvimento das forças produtivas e a divisão social do trabalho com base na 
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propriedade privada dos meios de produção. Nesse contexto, para a consolidação 

do capitalismo, aboliu-se a escravatura, pois o sistema precisava de trabalhadores 

livres para vender sua mão de obra e também de consumidores. 

Iniciava-se, então, além de um mercado consumidor, a formação de uma 

massa de trabalhadores, pois com a proibição do tráfico negreiro, em 1850, foi 

criada a Lei de Terras, a qual só permitia a apropriação de terras por meio da 

compra. Segundo Martins (2010, p. 3), O Brasil aprovou uma lei de Terras que 

instituiu um novo regime de propriedade em que a condição de proprietário não 

dependia apenas da condição de homem livre, mas também o pecúlio para a 

compra da terra. 

Martins (2010) e Silva (1981) afirmam que naquele momento não se admitia 

terra livre e trabalhador livre, pois se assim fosse, não haveria trabalhadores para os 

latifúndios. Assim, “[...] quando a mão de obra se torna formalmente livre, todas as 

terras têm que ser escravizadas pelo regime de propriedade privada” (SILVA, 1981, 

p. 10). De acordo com Martins, no seu livro O cativeiro da terra (2010), troca-se o 

trabalhador cativo pelo trabalhador livre. 

Esse processo de estruturação pelo qual passa a sociedade brasileira, desde 

o século XIX, vai se tornando campo fértil para a intensificação da Questão Agrária, 

pois há, por parte dos proprietários fundiários, o propósito de manutenção da 

estrutura concentrada da terra, sem que ocorressem importantes alterações. A título 

de situar o Brasil no contexto dessas transformações sociais, econômicas e da 

manutenção da economia primária exportadora, Ianni (2004, p. 229) ressalta: 

Durante todo o século XIX e boa parte do século XX o Brasil foi um ‘país de 
vocação essencialmente agrária’. A economia primária exportadora 
dominou a história social do país até 1930, de forma mais ou menos 
absoluta. Em seguida, entre 1930 e 1960 houve uma mudança estrutural 
notável quando a economia brasileira em conjunto diversificou-se 
amplamente e desenvolveu-se um setor industrial que passou a predominar 
sobre o conjunto. Nem por isso, no entanto, a agricultura deixou de 
apresentar grande importância econômica e política. Inclusive ela se 
modificou acentuadamente, à medida que era reincorporada aos 
movimentos do capital industrial, às exigências da urbanização e às 
flutuações do comércio internacional. 

No que se refere ao processo de industrialização e urbanização, Silva (1981) 

afirma que, após 1888, consolidaram-se as pequenas fábricas que servem para 

fortalecer vários centros urbanos. Essa industrialização inicial e a urbanização daí 
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decorrentes provocaram alterações na produção agrícola, caracterizadas pela nova 

fase da estrutura econômica do país. Naquele contexto, segundo o autor 

supracitado, os pequenos agricultores tiveram a oportunidade de produzir matérias 

primas para o abastecimento da indústria em consolidação e ao latifúndio continuava 

a monopolização da produção destinada à exportação. Portanto: 

O período que se estende de 1933 a 1955, marca uma nova fase de 
transição da economia brasileira. Nesse período, o setor industrial vai-se 
consolidando paulatinamente e o centro das atividades econômicas começa 
vagarosamente a se deslocar do setor cafeeiro-exportador (SILVA, 1981,  
p. 11). 

A produção para atender a industrialização crescente substituiu as 

importações, estimulando a produção. Para atender as necessidades do país foi 

necessária a implantação da indústria pesada (siderurgia, petroquímica, material 

elétrico, etc.), o que ocorreu no período de 1955 a 1961 (SILVA, 1981). Já no início 

dos anos de 1960, instalaram-se no Brasil as fábricas de máquinas e insumos 

agrícolas. 

Ainda em conformidade com o referido autor, iniciou-se a fase que marcou 

novo processo, a industrialização da agricultura brasileira; sua modernização pelas 

mudanças nas bases técnicas com o desenvolvimento da indústria pesada e seu 

investimento na produção de maquinários agrícolas. Criou-se o mercado interno 

consumidor para esses meios de produção e, para garantir a ampliação desse 

mercado, o Estado se tornou incentivador, com a implementação de um conjunto de 

políticas destinadas a esse novo ramo industrial. Assim, a agricultura brasileira 

entrou numa nova fase. 

No Brasil tivemos o desenvolvimento do campo e a ocupação do espaço 
rural feita de tal sorte que não era necessária uma re-distribuição de terras e 
sim uma intervenção estatal que viabilizasse a transformação da renda da 
terra em capital agrário. Esse processo foi feito através do que se 
convencionou chamar como ‘revolução verde’ que possui três pilares 
principais: a mecanização intensiva, os insumos químicos e industriais 
(incluindo aí os fertilizantes, agrotóxicos, sementes, etc) e um arrojado 
sistema de crédito rural. A grosso modo podemos chamar essa conjugação 
de fatores de ‘pacote tecnológico’. [...]. (ARAUJO, 2010, p. 11). 

Em face disso, os efeitos do processo de expansão capitalista no campo é 

discussão relevante, porque é impossível subsumir os desdobramentos desse fato 
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na sociedade, tanto no campo como nas cidades já que, atualmente, campo e 

cidade são espaços contraditórios e, ao mesmo tempo, complementares4. 

Embora essa relação entre cidade e campo tenha mudado ao longo dos anos, 

sendo abordada, hodiernamente, na perspectiva da complementaridade, ainda há 

discursos que remetem à valorização do primeiro em detrimento do segundo. 

Entende-se que, de certo modo, esse discurso estimula as ideias de modernização 

do campo, que ainda hoje é tido como atrasado. 

Contudo, não se deve perder de vista que: “A história brasileira é a história da 

formação da sociedade das classes sociais no campo e na cidade [...] as classes 

sociais urbanas têm articulação com as rurais, não são independentes” (IANNI, 

2004, p. 143). Assim, valorizar a cidade em detrimento ao campo significa 

desconsiderar a importância deste último em suas diferenças e legitimar o discurso 

da superação do suposto “atraso” que foi incutido na sociedade e que necessita ser 

superado. 

Discurso utilizado para validar o mantra da modernização da agricultura, que 

vem sendo defendido por pesquisadores5 que se alinham à visão burguesa para a 

agricultura, e que estimulam a formulação de políticas públicas para o campo. Isso 

induz à legitimação do avanço do capitalismo no campo, como se esse fosse o único 

processo viável economicamente aos camponeses. E o que foge a essa ideia deve 

deixar o campo, inserir-se no mercado ou se tornar proletariado no próprio campo ou 

nas cidades, é o que, de fato, vem sendo propagado e ratificado como verdade pela 

sociedade brasileira de modo geral. 

Como desdobramento do avanço das forças produtivas no capitalismo, o 

processo de industrialização propicia a produção em larga escala para o mercado 

externo, o qual vem favorecendo a manutenção estrutural do modelo concentrador 

de terras e de renda no Brasil, um dos motores gerador de desigualdades e 

exclusão social presente ao longo de décadas. 

–––––––––––––––––––––––– 
4 Para se compreender campo e cidade, é necessário considerar a forma e o conteúdo no espaço 

geográfico, contudo, não se fará nesse trabalho. Não se pretende aqui definir urbano e rural, apenas 
deixar exposto o entendimento em relação ao que se entende na pesquisa por rural e urbano. “O 
rural e o urbano e o campo e cidade não estão isolados uns dos outros, haja vista que a circulação 
de comércios, indústrias, redes de telecomunicação dentre outros, comportam relações dialéticas 
que se complementam, interpenetram-se e se ligam”. (BISPO; MENDES, 2012, p. 20). 

5 Exemplo: Francisco Graziano Neto (Xico Graziano); Zander Navarro. 
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Entende-se que a produção visando atender as demandas do mercado 

externo vem, ao longo do tempo, demandando novas formas de produzir no campo, 

as quais, no interior do capitalismo, contribuem para a existência e a permanência 

dos problemas relacionados ao campo e, também, às cidades. Para Oliveira (2007, 

p. 8), “[...] esse processo contínuo de industrialização do campo traz na sua esteira 

transformações nas relações de produção na agricultura e, consequentemente, 

redefine toda a estrutura socioeconômica e política no campo”. 

Na esteira desse processo, foram deflagradas alterações também nas 

cidades por conta das contínuas mudanças nas relações sociais, econômicas e 

políticas que não se concretizam de maneira isolada, mas articuladas. Assim, é 

necessário compreender “[...] que o processo de desenvolvimento do capitalismo no 

campo está marcado pela intensa relação entre a indústria e a agricultura, entre 

cidade e campo” (ALMEIDA, 2011, p. 1). 

Aqui se recorre novamente a Oliveira (2007) para ratificar essa relação. O 

autor afirma que nem todo o processo produtivo ocorre no campo, pois esse 

fenômeno foi fracionado e quem controla parte do processo produtivo não é mais o 

agricultor, mas as indústrias. Sendo assim, o processo produtivo no campo não se 

limita a esse controle, mas vai além, controlando também a circulação e o consumo 

de mercadorias, haja visto que as indústrias que se originaram nas cidades se 

estendem ao campo. Nessa perspectiva, esses dois espaços funcionam de modo 

dependente um do outro, em complemento. Portanto, a industrialização, que ora se 

caracterizou como um fenômeno urbano passa a ocorrer também no campo e a 

mudança nas relações de produção neste espaço ocorre por meio do processo de 

interiorização do capitalismo outrora muito mais presente no espaço urbano. 

Entretanto, Ianni (2004) afirma que, no processo de industrialização brasileiro, 

antes mesmo de sua instalação no campo, a indústria se realizou com recursos 

produzidos pela sociedade agrária, por meio de transferências de renda da 

agricultura ou da agropecuária para os setores urbanos e, segundo esse autor, 

embora tenha havido mudanças, se olhar para a história, há sempre a articulação 

entre o urbano e rural. 

Para o referido autor, nas últimas décadas há a clara modificação da 

sociedade agrária brasileira, em especial a partir de 1964, produzindo excedentes 

para as cidades, para a indústria nacional e para exportação, intensificando o 

desenvolvimento do capitalismo no campo, especialmente nas grandes unidades 
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produtivas. Para esse autor, “No campo, produzir é produzir para desenvolver o 

‘modelo econômico’ adotado, eminentemente aberto à economia internacional” 

(IANNI, 2004, p. 145).  

Oliveira (2016), na obra intitulada “A mundialização da agricultura brasileira”, 

apresenta importantes considerações sobre a forma como a agricultura capitalista, 

em razão do processo de mundialização do capitalismo monopolista e da 

materialização do neoliberalismo,6 concretiza-se para a realidade brasileira. Na 

esteira desse processo o autor destaca: 

[...] a mundialização do capitalismo monopolista amalgamou em escala 
mundial o capital distribuído entre os diferentes países. A construção dessa 
nova hegemonia foi possível, de um lado em decorrência da emergência 
dos Estados Unidos como, praticamente única potência militar e econômica 
do mundo, e de outro, pelo processo de consolidação de novos oligopólios 
internacionais: as empresas mundiais. Elas derivam do cerne da crise 
imperialista: a disputa pelos mercados e fontes de matérias-primas entre as 
empresas monopolistas nacionais, ou seja, soldou-se uma nova aliança de 
classe entre as burguesias nacionais [...]. (OLIVEIRA, 2016, p. 95-96). 

Desse modo, esse processo que modifica as relações sociais e econômicas 

no campo brasileiro e está orientado por uma dinâmica econômica mundial, se 

materializa sem a distribuição de terras, ao contrário disto, observa-se a 

concentração da propriedade fundiária, tanto por latifundiários como também por 

empresas monopolistas mundiais que detêm o controle monopolista de commodities 

7do campo, conforme aponta Oliveira (2016). Tal processo expulsa e/ou subordina o 

camponês aos seus interesses e territorializa as relações capitalistas de produção 

no campo. 

–––––––––––––––––––––––– 
6 Ver: ANDRADE, Daniel Pereira. O que é o neoliberalismo? A renovação do debate nas ciências 

sociais. Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 34, n. 1, p. 211-239, jan./abr. 2019. Disponível 
em: https://www.scielo.br/j/se/a/RyfDLystcfKXNSPTLpsCnZp/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 
out. 2020. 

7 Refere-se aos produtos de origem primária que são transacionados nas bolsas de mercadorias. São 
normalmente produtos em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização, com qualidade 
quase uniforme e são produzidos e comercializados em grandes quantidades do ponto de vista 
global. Também podem ser estocados sem perda significativa em sua qualidade durante 
determinado período. Podem ser produtos agropecuários, minerais ou até mesmo financeiros 
(BRANCO, 2008, p. 12). 
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Ao tratar sobre a mundialização da agricultura capitalista no Brasil, Oliveira 

(2016, p. 122), ressalta: 

Com o processo de mundialização do capitalismo monopolista e 
consequentemente, do neoliberalismo, a agricultura capitalista também se 
transformou. É necessário esclarecer que antes do neoliberalismo, ela 
estava sustentada pela produção particularmente, dos camponeses apoiada 
por fortes subsídios agrícolas [...]. 

Contudo, as mudanças em função do capitalismo afetam, pelo menos de duas 

maneiras, os camponeses. Primeiro, pela monopolização do território, o qual, de 

maneira indireta, controla a produção familiar camponesa, submetendo-a aos 

interesses do capital, sujeitando-se a renda da terra na circulação. Segundo, a 

articulação de transnacionais com governos em várias partes do mundo corrobora 

para a intensificação da territorialização do capital, apropriando-se de terras, seja 

pela compra ou arrendamento, expropriando camponeses e outros sujeitos do 

campo, implantando o modelo monocultor para agroexportação. Portanto, no 

primeiro caso: 

A monopolização do território é desenvolvida pelas empresas de 
comercialização e/ou processamento industrial da produção agropecuária, 
que sem produzir no campo controlam através de mecanismos de 
subordinação, camponeses e capitalistas produtores do campo (OLIVEIRA, 
2014, p. 49). 

Entende-se que o novo modo de produzir, não só no Brasil, mas em todo o 

mundo, reorientou as mudanças que o campo brasileiro tem experimentado ao longo 

das últimas décadas. Para Oliveira (2014), graças aos avanços tecnológicos na 

área, tornou possível a integração entre as unidades industriais via multinacionais e 

transnacionais em várias partes do mundo. Oliveira (2007; 2016) afirma que, no 

interior do processo de mundialização da agricultura, a produção no campo passa a 

se estruturar com base na produção de commodities8 nas bolsas de mercadorias e 

de futuro e nos monopólios mundiais. 

–––––––––––––––––––––––– 
8 Refere-se aos produtos de origem primária que são transacionados nas bolsas de mercadorias. São 

normalmente produtos em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização, com qualidade 
quase uniforme e são produzidos e comercializados em grandes quantidades do ponto de vista 
global. Também podem ser estocados sem perda significativa em sua qualidade durante 
determinado período. Podem ser produtos agropecuários, minerais ou até mesmo financeiros 
(BRANCO, 2008, p. 12). 
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Tal processo permitiu interações entre países e estabeleceu conexões 

empresariais a partir da fusão entre terra e capital. Para Oliveira (2007), a raiz do 

desenvolvimento capitalista moderno está em seu caráter rentista e considera que 

isso só foi possível porque se fundiu o capitalista e o proprietário de terras em uma 

só pessoa. Assim, entende-se que a propriedade privada da terra se tornou a fonte 

de concentração de riqueza e de capital de um lado e a expropriação dos 

camponeses do outro. 

Nesse sentido, percebe-se que a inserção do capitalismo no campo vem 

causando mudanças ao longo do tempo nas relações da sociedade como um todo, 

mas principalmente, na vida dos que vivem e trabalham no campo brasileiro. A teoria 

de que a introdução do capital no campo provocou inúmeras transformações faz 

parte do arcabouço teórico formulado por vários autores, tanto clássicos como 

contemporâneos. Todavia, tais autores possuem formas distintas de analisar a 

Questão Agrária. 

Além de Chayanov (1974), Kautsky (1968) e Lênin (1982) que tratam sobre o 

desenvolvimento da agricultura no modo de produção capitalista, esse processo é 

explicado por outros autores e, mesmo havendo divergências teóricas em suas 

abordagens, eles contribuem para o estudo da Questão Agrária no Brasil. 

Oliveira (2007) acredita que o desenvolvimento capitalista se concretiza de 

modo contraditório e combinado, num movimento em que o próprio capital produz as 

relações camponesas. Assim, “[...] esse processo é contraditório e, portanto 

heterogêneo, o que leva a criar obviamente, no processo de expansão do 

assalariamento no campo, o trabalho familiar camponês” (OLIVEIRA, 2007, p. 8). 

Face ao exposto, as contradições inerentes ao capitalismo ganham 

materialidade ao reproduzir relações sociais de exclusão ou expropriação do 

campesinato, mas ao mesmo tempo, institui bases para resistências e manutenção 

dessa classe no interior do atual modo de produção. 

Destarte, enquanto Kautsky (1968) e Lênin (1982) apontaram para a 

tendência ao desaparecimento do campesinato, Chayanov (1974) entendia que a 

inserção no mercado industrial seria um processo inevitável, já que o modo de 

produção camponês se daria no movimento da contradição do modo de produção 

capitalista. 

Assim, o capitalismo não seria responsável pela eliminação do camponês, 

porque na unidade de produção camponesa haveria a peculiar forma de organização 
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econômica que criaria condições para sua manutenção, inclusive por meio da 

sujeição do trabalho camponês ao capital. 

Martins (2010), ao tratar sobre as denominações marxistas para um mesmo 

modo de produção, afirma que o termo “modo de produção”, às vezes, é empregado 

para se referir ao processo de trabalho e, nesse contexto, afirma: “Quando se refere 

ao modo de produção camponês, está se referindo a processo camponês de 

trabalho que não exclui a sujeição do trabalho camponês ao capital”. 

Assim, o modelo de organização do trabalho camponês se constitui um 

recurso para a condição de sua manutenção, considerado mecanismo de 

sobrevivência ante a agricultura capitalista. Ademais, compreende-se que o fato de o 

camponês se adequar ao capitalismo, induzido às práticas capitalistas no que se 

refere à adesão ao mercado industrial, à compra e à venda de força de trabalho, não 

o caracteriza como capitalista, pois não acumula capital, as atividades exercidas 

extra família não produzem mais-valia. 

As formas de organização camponesa incorrem no modo de produção 

dominante, globalizado, mas contraditoriamente, produz as relações tipicamente não 

capitalistas de produção, teoria retomada por autores brasileiros para explicar a 

Questão Agrária no Brasil. Para Martins (2010, p. 20), “[...] um modo de produção 

[...] é o modo historicamente singular como a sociedade se produz e não meramente 

o modo como a sociedade produz”. 

Para explicar as relações de produção existentes no campo brasileiro, em 

consonância com o que afirmou Chayanov (1974), sobre as relações de produção, é 

possível compreender que as relações capitalistas, engendradas pelo modo de 

produção vigente, não eliminaram as relações não capitalistas. Nesse sentido, 

Paulino (2006, p. 29) afirma: 

De um lado, temos as relações tipicamente capitalistas, nas quais os 
trabalhadores se acham divorciados dos meios de produção, inserindo-se 
no mercado como portadores da exclusiva mercadoria força de trabalho. [...] 
Por outro lado temos as relações não tipicamente capitalistas [...]. Enquanto 
na agricultura capitalista, a mercadoria principal dos trabalhadores é a força 
de trabalho, sendo como as demais transacionada no emaranhado das 
relações econômicas, nas unidades camponesas a inserção dos 
trabalhadores não se dá nesses mesmos moldes, pois o que eles têm a 
oferecer não é a força de trabalho, mas a renda camponesa da terra. 

Essas relações estão intrinsecamente ligadas por se realizarem dentro de um 

mesmo modo de produção. Contudo, elas se diferenciam porque a propriedade 
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privada capitalista, além de extrair o lucro por meio da exploração da força de 

trabalho nas atividades agropecuárias, ainda se beneficia da renda capitalizada da 

terra.  

A obtenção da renda da terra se difere de outros tipos de renda no modo de 

produção capitalista, os quais são criados a partir do trabalho. Essa diferença é 

explicada por ser derivada da terra que, como afirma Paulino (2006, p. 31), “[...] é 

um bem natural e não pressupõe trabalho acumulado”. Martins (2010, p. 33) também 

faz referência à renda capitalizada da terra e, explica que isso ocorre: 

[...] quando o capital é imobilizado improdutivamente na compra da terra ou 
no pagamento de aluguel por ela para que ela se torne disponível para a 
produção, mesmo que seja produção orientada pelo capital. A renda é 
nesse caso, um tributo pago ao proprietário da terra para remunerar de 
modo não capitalista seu monopólio territorial. 

Desse modo, percebe-se que a renda camponesa e a renda capitalista da 

terra são distintas, entretanto coexistem, pois são faces contraditórias do capital no 

mesmo modo de produção. No processo capitalista, há a sujeição da primeira à 

segunda por meio da monopolização do território pelo capital.  

Concebe-se, a partir dos autores supracitados, que esse processo possibilita 

a acumulação de capital, uma vez que há subordinação dos camponeses às 

grandes empresas capitalistas e a transferência da renda da terra, pela sua sujeição, 

pois o capitalista paga apenas pela mercadoria, excluindo a remuneração ao 

camponês pelo trabalho despendido na sua produção. Segundo Paulino (2006), é 

com a monopolização do território que se assegura a transferência da renda aos 

setores capitalistas, momento em que é convertida em capital, explicitando a lógica 

contraditória do modo de produção dominante. 

As contradições originadas a partir do capitalismo, abordadas pelos autores 

clássicos e contemporâneos, remetem a pensar sobre a Questão Agrária no Brasil, a 

qual está na origem do processo de constituição da sociedade brasileira, mas ao 

longo dos anos, as contradições entre camponeses e capitalistas vêm se tornando 

mais evidentes. Assim, na essência da Questão Agrária encontra-se a apropriação 

da riqueza produzida pelo camponês ao ser subordinado ao modo de produção 

capitalista. 

Em relação à Questão Agrária, Fernandes (2004, p. 2) afirma que ela sempre 

foi vista pelos pesquisadores na perspectiva dos conflitos por terra. Contudo, 
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“Analisá-la somente neste âmbito é uma visão redutiva, porque, esses conflitos por 

serem territoriais, não se limitam apenas ao momento do enfrentamento entre 

classes ou entre camponeses e Estado”. 

Nesse sentido, o autor supracitado alerta para o perigo de olhá-la apenas por 

esse prisma, pois isso implica desconsiderar outras possibilidades para se pensar 

outros temas que podem ser estudados no campo brasileiro, como a concentração 

de propriedade, posse e o uso da terra, além da recriação camponesa e outros, os 

quais são inerentes ao modo de produção capitalista e ao processo de expansão do 

capitalismo no campo. 

Para Fernandes (2004), nas pesquisas sobre a Questão Agrária, os 

intelectuais têm seus métodos de estudos e, nesse sentido, as suas produções 

teóricas são atravessadas pelos elementos característicos a cada método, pelos 

conceitos e categorias que representam os variados referenciais teóricos utilizados 

e, por conseguinte, por suas concepções ideológicas, influindo, assim, sobre a 

compreensão do objeto/problemas investigado. 

Desta maneira, para este trabalho, elege-se o conceito de território na 

abordagem que explicita as diversas compreensões e a concepção adotada para se 

estruturar a pesquisa aqui realizada. Nesse sentido, no próximo texto, abordar-se-á 

o conceito de território, pois será um dos que respalda este trabalho, sendo ele 

considerado também uma categoria analítica que possibilitará compreender a 

realidade em que os livros didáticos do campo estão inseridos, contribuindo para 

explicar o campo brasileiro nas suas contradições as quais ocorrem, não raro, por e 

pelo poder. 

2.2.1 As contribuições teóricas dos clássicos para o debate do paradigma do 

campesinato 

Entre as abordagens clássicas, a teoria de Karl Kautsky (1980) auxilia na 

explicação da realidade e, embora tenha estudado o contexto europeu, trouxe 

importante contribuição aos debates da Questão Agrária brasileira, no sentido de 

pensar a existência ou não do campesinato e suas condições de manutenção no 

campo. Assim, ao longo de sua obra intitulada “A Questão Agrária”, é possível 

perceber aspectos conflitantes entre o camponês e o capitalista, face aos padrões 

impostos pelo capital. 
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Para o autor supracitado, a indústria urbana, de onde advém o capital, 

conseguiu modificar o caráter da produção no espaço rural. Para ele, antes da 

introdução do capitalismo no campo, o camponês não dependia do mercado para se 

sustentar e à sua família. Ele produzia para seu sustento e, externo à sua 

propriedade, adquiria apenas produtos supérfluos para satisfazer-se. Assim, a 

indústria rural era capaz de fornecer tudo de que necessitava para seu próprio 

consumo. Todavia, com a mudança nas relações sociais no campo e na cidade, a 

partir da introdução do capitalismo, as relações de produção também foram 

modificadas. 

Acreditou-se que estas relações no campo seriam responsáveis pela 

eliminação do campesinato, desse modo, Kautsky (1980) explicita a tendência do 

campesinato em desaparecer diante da complexidade da indústria moderna que 

despontava à época (Século XIX). O referido autor é claro ao afirmar que o 

capitalismo cria as bases fundamentais para que as grandes empresas 

sobreponham às pequenas e, também, tem mais condições de se expandir diante do 

grande capital. 

Nessa perspectiva, o autor afirma que haveria a expansão da grande 

propriedade em relação à pequena, a qual se adaptaria melhor ao capitalismo. Na 

perspectiva defendida pelo referido autor, “Só a indústria capitalista se reveste de 

tão grande superioridade, de molde a eliminar rapidamente a indústria doméstica do 

camponês que produz para seu próprio uso” (KAUTSKY, 1980, p. 31). 

De acordo com Kautsky (1980), o desenvolvimento da agricultura seguiria o 

desenvolvimento da indústria e somente as grandes propriedades sanariam as 

necessidades econômicas da sociedade, por estarem articuladas ao capital urbano. 

Essa articulação se daria em meio ao processo de avanço do capitalismo no campo, 

pois os camponeses que não conseguissem se adequar se tornariam proletariados, 

os quais estariam melhor como assalariados do que como camponeses desprovidos 

de condições de produção. 

Para Kautsky (1980), a articulação entre o campo e a cidade seria inevitável, 

haja vista que o modo de produção capitalista se desenvolveria de maneira geral, 

primeiramente nas cidades, nas indústrias, alcançando gradativamente o espaço 

rural, assim, sua evolução, com o tempo, modificaria a produção rural. Ele afirma 

que o desenvolvimento da indústria e do comércio no meio urbano produz também 
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novas necessidades, assim como os novos instrumentos aperfeiçoados na cidade, 

por essa mesma indústria, penetram no meio rural, transformando-o. 

De acordo com o pensamento elaborado por Kautsky (1980), à medida que a 

indústria urbana ia crescendo, a produção do camponês para seu consumo se 

suprimiria, pois ele passava a adquirir parte de seus produtos das cidades. Assim, 

haveria maior interação entre o campo e a cidade no que se refere à produção e ao 

consumo de mercadorias. 

Em conformidade com Kautsky (1980), quanto mais os camponeses 

submetessem à indústria urbana, menos se produziria no campo e a indústria 

doméstica se desagregaria, inviabilizaria o trabalho na terra por parte dos 

camponeses e, assim, não teriam dinheiro para prover o sustento. Tendo eles 

acesso aos produtos industriais urbanos, aumentariam a necessidade de dinheiro 

para o consumo, fossem eles essenciais ou supérfluos. Então, para obterem 

dinheiro, haveria uma única alternativa, qual seja, transformar seus produtos em 

mercadorias e comercializá-los em mercados urbanos, tornando-se, de tal modo, 

cada vez mais dependentes. 

De acordo com o estudo de Kautsky (1980), quanto mais a produção agrícola 

se transformava em produção de mercadorias, menos era possível a venda direta 

dos produtos ao consumidor, como ocorria no modo primitivo, sem necessidade de 

intermediários. Assim, quanto mais se aderissem ao mercado capitalista, mais 

dissolveriam as bases produtivas e sociais da família camponesa. 

Segundo este teórico da Questão Agrária europeia, a adesão ao capitalismo 

pelos camponeses não se daria de modo espontâneo, mas a expansão da indústria 

da cidade para o campo forçaria os camponeses a aderirem à industrialização. 

Consolidar-se-ia em todos os lugares e se estenderia até mesmo onde predominava 

o modo de vida camponês. Dessa forma, todos se integrariam ao capitalismo, 

tornando-se capitalista ou proletário. 

A proletarização, para Kautsky (1980), inicialmente não seria algo 

generalizado entre os camponeses, pois segundo ele, alguns manteriam suas 

propriedades e desenvolveriam o trabalho acessório, cujo princípio está na 

capacidade de conciliação da manutenção da pequena propriedade e ao mesmo 

tempo na venda da força de trabalho. Esse trabalhador, sem a condição de 

manutenção da exploração camponesa e devido a insuficiente produção de artigos 
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para o atendimento do mercado, ofereceria sua força de trabalho nas cidades ou 

mesmo no campo. 

Ao discutir os resultados disso, Kautsky (1980) afirma que o avanço da 

indústria capitalista sobreporia à indústria doméstica camponesa, a partir do uso de 

novas tecnologias, pois as técnicas empregadas pelas grandes propriedades eram 

bem maiores e melhores se comparadas às pequenas e, assim, mais vantajosas. 

A vantagem da grande propriedade não é considerada pelo autor apenas por 

ser superior à pequena em relação à técnica, mas essa superioridade se manifesta, 

também, no acesso ao crédito para produzir. Nesse sentido, o autor acredita que a 

pequena propriedade estaria em desvantagem, haja vista que o camponês não 

conseguiria acompanhar as grandes em sua produção e distribuição de 

mercadorias. 

 Na medida em que grandes empresas eram priorizadas para a concessão do 

crédito moderno (considerando a época) que se adaptavam às taxas de lucros, os 

camponeses recorriam aos capitalistas rurais para a obtenção de dinheiro quando 

necessitavam e, nesse caso, eram bastante explorados. Kautsky (1980) tratou essa 

atitude do camponês como medieval e afirmou que as formas de dívidas medievais 

eram inconciliáveis com a produção capitalista. 

A contribuição de Kautsky (1980) é essencial para pensar o campo brasileiro, 

contudo não se pode perder de vista a depreciação do campesinato, a exaltação da 

grande propriedade por parte deste autor em alguns pontos, dentre eles, quando 

afirma que o camponês trabalhava o ano inteiro como “bestas de carga” e que, além 

de se condenar ao trabalho sobre-humano, condenava também sua família. 

As crianças, segundo ele, estavam sempre sujeitas à exploração. Enquanto 

na pequena propriedade camponesa as crianças auxiliavam no processo de 

produção, na grande, elas apenas consumiam. Para Kautsky (1980), havia aí um 

ponto contraproducente, as propriedades menores estariam, nesse caso, em 

desvantagem em relação às grandes. 

 Assim, o autor supracitado aponta outras vantagens da grande exploração 

quando se trata, por exemplo, da mão de obra empregada, do tamanho da 

propriedade e da divisão do trabalho. Para ele, enquanto nas grandes propriedades 

existe a divisão entre o trabalho manual e intelectual, realizado por diversas 

pessoas; nas pequenas propriedades não há essa necessidade, pois o camponês e 

sua família se incumbem de todo o processo. 
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Ao argumentar sobre as vantagens da grande e pequena exploração, ele 

afirma que os pequenos proprietários, quando havia tempo limitado para tarefa 

vantajosa, levantavam mais cedo, dormiam mais tarde e se exauriam fisicamente, 

enquanto na grande empresa os operários não se permitiam levantar mais cedo e 

nem trabalhar mais e melhor do que nos outros dias (KAUTSKY, 1980). 

Para ele há vantagens na proletarização e, nas palavras deste autor, se 

proletário “[...] O trabalhador assalariado já se sente um homem, mesmo no campo. 

Não é uma simples besta de carga. Tem necessidades mais altas que um pequeno 

camponês! Tem até instrução mais elevada!” (KAUTSKY, 1980, p. 135). Como se 

pode perceber em sua análise, exalta a grande exploração e deprecia a pequena. 

Para Kautsky (1980), essas vantagens da grande exploração sobre a 

pequena mostram que esta última tratava-se de um fenômeno econômico do 

passado, que dificultaria o progresso do campo, por isso, a inevitável introdução do 

capitalismo no campo levaria o camponês a se proletarizar. 

Desse modo, percebe-se a centralidade de sua obra na progressiva 

dissolução e eliminação do campesinato por meio da integração ao processo de 

industrialização, advinda das alterações promovidas pelo capitalismo ao longo do 

tempo. Assim, de acordo com suas análises:“A grande empresa não se implantou ao 

mesmo tempo a todos os ramos da indústria. Ela os vai conquistando, 

gradativamente. Onde se torna predominante, ela elimina as pequenas explorações” 

(KAUTSKY, 1980, p. 160). 

Ademais, à medida que a indústria capitalista se desenvolve, o capital se 

expande. Na concepção do autor, inevitavelmente, a eliminação da indústria 

doméstica camponesa se concretiza (KAUTSKY, 1980). Assim, as pequenas 

propriedades seriam absorvidas pelas grandes, pela superioridade técnica e 

econômica. 

A atual realidade do campo brasileiro demonstra aspectos coincidentes na 

obra de Kautsky (1980), como certa superioridade técnica e econômica advinda das 

relações capitalistas de produção no campo. Contudo, entende-se que os padrões 

capitalistas impostos aos camponeses nas últimas décadas, o dinamismo com que o 

capitalismo vem se impondo na agricultura, por meio de instalações de indústrias, 

novas tecnologias, etc., não conseguiram eliminar o campesinato. Segundo Silva 

(1982), “[...] o capital não conseguiu realizar a expropriação completa do trabalhador 

e nem revolucionar o processo de produção de modo amplo e dinâmico”. 
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Entre os clássicos, outro que se refere ao capitalismo na agricultura e oferece 

a possibilidade de pensar a Questão Agrária no Brasil é Lênin (1982), que 

desenvolveu seu trabalho relacionado a este assunto, estudando o caso russo, o 

qual também aposta na eliminação dos camponeses, frente ao desenvolvimento do 

capitalismo no campo. 

Lênin (1982) desenvolveu sua teoria baseada na ideia da desintegração e da 

diferenciação do campesinato, pois acreditava que a penetração do capitalismo no 

campo iria acelerar as contradições na comunidade camponesa. Nesse sentido, 

esse processo liberava parte dos camponeses que formariam o proletariado urbano. 

Assim, a introdução do capitalismo no campo desintegraria o campesinato a partir da 

sua diferenciação. 

As ideias defendidas por Lênin (1982) corroboram mais diretamente às de 

Kautsky (1968) no que se refere à eliminação do campesinato. De acordo com as 

elaborações tecidas por Lênin, o capitalismo seria inimaginável sem o crescimento 

da população industrial e comercial. O processo de deslocamento da população 

agrícola para a industrial provocaria uma massa de assalariados que venderia sua 

força de trabalho e o assalariamento pressupunha a perda dos meios de produção 

(terra, ferramentas de trabalho, etc.). 

Para Lênin (1982), esse processo de introdução do capitalismo no campo 

remeteria à diferenciação do campesinato, o qual ocorreria por meio da 

transformação dos pequenos agricultores em patrões (aburguesamento) e operários 

agrícolas a partir da subordinação ao mercado capitalista industrial (proletarização). 

Isso ocorria lentamente, mas eliminaria as formas primitivas de produção, ou seja, o 

campesinato se tornaria cada vez mais dependente do mercado, desintegrando-se. 

Assim, haveria o processo gradual de desintegração dos camponeses, 

formando duas classes sociais distintas: a burguesia (o capitalista, dono dos meios 

de produção) e o proletariado (detentores apenas de força de trabalho). Esse 

movimento provocaria no campo a concentração de riqueza de um lado, mas 

também a pobreza de outro. O camponês, sem condições para produzir, seria 

obrigado a dispor de suas terras e passaria a vender sua força de trabalho. 

Para Lênin (1982), o campesinato seria impossibilitado de vender seus 

produtos diretamente ao consumidor e, assim, passaria a ser explorado pelo 

comerciante, o que inviabilizaria a produção camponesa aos moldes primitivos. Na 

perspectiva desenvolvida pelo autor, o camponês estaria subordinado à indústria e 
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ao mercado. Desse modo, explica-se que isso ocorreria na medida em que se 

precisasse de um intermediário para a comercialização, as quais, na forma 

tradicional, eram feitas diretamente ao consumidor final. 

Assim, com a penetração do capitalismo no campo, a diferenciação social do 

campesinato se concretizaria, ficando assim definida: ricos (burguesia rural), médios 

e pobres (proletariado). A grande propriedade, composta pela burguesia rural, teria a 

sua disposição os meios de produção. A média propriedade seria composta pelo 

campesinato médio, que teria apenas parte dos meios de produção, mas não 

comporiam a burguesia rural e, as camadas mais pobres, totalmente desprovidas 

dos meios de produção, não teriam alternativas a não ser a proletarização. Nessa 

perspectiva, o campesinato deixaria de existir, pois estaria fadado ao 

desaparecimento. 

Segundo Lênin (1982), as três categorias de camponeses, assim se 

caracterizariam: os camponeses ricos; capitalistas, donos dos meios de produção 

eram também arrendatários e compravam força de trabalho adicional. Eles não eram 

maioria no campo, contudo, do ponto de vista econômico, sua capacidade de 

produção era superior às demais. Os camponeses médios, os quais teriam a base 

econômica totalmente familiar, mas não conseguiriam produzir o suficiente para o 

mercado e, às vezes, viam-se forçados a vender sua força de trabalho, ou seja, 

proletarizarem-se. Outra categoria, conforme a classificação de Lênin (1982), eram 

os camponeses pobres; operários agrícolas, com pouca terra ou sem terra. Aqueles 

que possuíam apenas uma pequena porção de terra, mas que não detinham os 

demais meios de produção, portanto, não teriam também condições de produzir 

excedentes. 

Assim, diante das dificuldades enfrentadas pelos camponeses pobres e 

médios, restava-lhes vender sua força de trabalho, mesmo que de modo sazonal, 

quando os capitalistas necessitassem. O processo de diferenciação do campesinato 

acabaria por proletarizar o camponês, pois nem a terra ou outros meios de produção 

eram suficientes para prover o seu sustento no campo. Segundo esse autor, 

inevitavelmente alguns seriam induzidos a trabalhar nas cidades ou nas grandes 

empresas rurais ou urbanas, abandonando, assim, suas propriedades (LÊNIN, 

1982). 

Desta forma, a tese de Lênin (1982) pressupôs que a desintegração do 

campesinato ocorreria a partir da criação de um mercado interno, o qual vinha 
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nutrindo as condições para o desenvolvimento do capitalismo, o que acabaria por 

provocar tal diferenciação e, posteriormente, levaria à sua destruição. 

Contudo, há outras interpretações sobre a expansão do capital no campo e a 

reprodução dos camponeses: 

[...] Entende que a destruição do campesinato pela sua diferenciação não 
determina o seu fim. É fato que o capital ao se apropriar da riqueza 
produzida pelo trabalho familiar camponês, por meio da renda capitalizada 
da terra, gera a diferenciação e a destruição do campesinato. Mas, 
igualmente, é fato que ao capital interessa a continuação desse processo 
para o seu próprio desenvolvimento. Em diferentes condições, a 
apropriação da renda capitalizada da terra é mais interessante ao capital do 
que o assalariamento. Por essa razão, os proprietários de terras e 
capitalistas oferecem suas terras em arrendamento aos camponeses ou 
oferecem condições para a produção nas propriedades camponesas (VIA 
CAMPESINA DO BRASIL, 2004, p. 17). 

Como se percebe, o próprio capital, a partir de seus interesses, suscita as 

condições para a manutenção do campesinato, ou seja, são criadas condições, na 

contradição de sua recriação, no interior do modo de produção capitalista e os 

camponeses, por sua vez, arquitetam as formas de resistência no campo. De outra 

forma, no capitalismo não haveria lugar para a produção familiar camponesa, de 

acordo com Lênin (1982) e Kautsky (1968).  

Se as perspectivas defendidas por Kautsky (1980) e Lênin (1982) remetem à 

ideia de eliminação do campesinato, a teoria elaborada por Chayanov (1974) 

demonstra o contrário. De acordo com esse autor, o campesinato tem um modo 

peculiar de organização que, mesmo no interior do capitalismo, consegue manter a 

unidade de produção camponesa, provendo o sustento da família e produzindo 

excedentes. 

Esse autor desenvolve sua tese tendo como centralidade a produção familiar 

camponesa e a organização econômica da unidade produtiva que, para ele, são 

determinados, principalmente, pelo caráter familiar no que se refere ao tamanho e à 

composição da família. Desta forma: 

Cualquiera sea el factor determinante de la organización de la unidad 
económica campesina que consideremos dominante, por mucho valor que 
atribuyamos a la influencia del mercado, a la extensinon de tierra utilizable e 
a la disonibilidad de medios de produccion y la fertilidad natural, debemos 
reconocer que mano de obra es el elemento tecnicamente organizativo de 
qualquier proceso de producción. Y puesto que em la unidad económica 
familiar que no recurre a fuerza de trabajo contratada, la composición y el 
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tamaño de la família determinan integralmente el monto de fuerza de 
trabajo, su composición y el grado de actividad, debemos aceptar que el 
carácter de la família el uno de los factores principales em la organización 
de la unidad econômica campesina (CHAYANOV, 1974, p. 47). 

Compreende-se que Chayanov (1974) elabora sua teoria diferindo das que 

remetem à defesa da valorização da empresa capitalista, haja vista, nesse modelo, a 

não contratação da força de trabalho. Nesse sentido, a inviabilidade da permanência 

do camponês no campo, como consequência da diferenciação do campesinato ou a 

integração à indústria, como defendeu Lênin (1982) e Kautsky (1968), são opostas à 

teoria de Chayanov (1974). 

A diferença principal dessas teorias reside na ideia das relações de produção 

existentes no interior das unidades de produção. Em conformidade com Chayanov 

(1974), a economia camponesa não se caracterizava por explorar o trabalho alheio e 

se apropriar dele e, portanto, extrair mais valia,9 pois a mão de obra empregada é 

familiar. Assim, a unidade camponesa não tem sua base econômica calcada no 

assalariamento ou em qualquer outra forma de exploração, a não ser a força de 

trabalho dos membros da própria família. 

Desse modo, para Chayanov (1974) a economia camponesa é considerada 

tipicamente não capitalista, pois mesmo no interior do modo capitalista de produção, 

não se eliminaram as formas tradicionais camponesas. Ao contrário, o camponês 

torna-se cada vez mais subordinado ao capital e consegue, ao longo do tempo, 

manter sua forma de organização e se adaptar ao atual modo de produção, 

constituindo-se num modelo familiar e organizado de acordo com a capacidade de 

trabalho da família e tem como objetivo principal a manutenção da unidade 

camponesa, produzindo o essencial para a sobrevivência dos seus membros. Assim: 

[...] el limite más elevado posible para el volumen de la actividad depende 
Del monto de trabalho que puede proporcionar esta fuerza de trabajo 
utilizada con la máxima intensidad. De la misma manera el volumen más 
najo está determinado por el total de benefícios materiales adsolutamente 
essenciales para la mera existência de la família (CHAYANOV, 1974,  
p. 47-48). 

Em vista disso, o camponês não produz prioritariamente para o mercado, ele 

consegue manter o equilíbrio no interior da unidade camponesa por meio do balanço 

–––––––––––––––––––––––– 
9 A Questão Agrária. Kautsky. (1996). 
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trabalho e consumo. Segundo a teoria por ele pautada, é a composição familiar que 

determinaria a variação trabalho e consumo. Isso ocorre pelo fato de o limite da 

produção ocorrer quando se obtém o suficiente para abastecer a unidade familiar. 

Chayanov (1974) explicitou, em sua teoria, vários aspectos relacionados ao balanço 

do consumo familiar e à exploração da força de trabalho, entre eles, a quantidade de 

membros da família que dispõe de sua força de trabalho e aquelas que não dispõem 

dela, mas que também dependem da unidade familiar. 

Outro aspecto é a lógica de organização da empresa familiar que funciona 

também de acordo com as características biológicas de seus membros, como 

gênero e idade, por exemplo. Entende-se que esses fatores influenciam a 

capacidade de produção da unidade e sua organização econômica, pois 

dependendo das características da família, pode se obter mão de obra externa 

quando, eventualmente, for necessário. 

Por conseguinte, para Chayanov (1974), na produção familiar, mesmo que 

haja utilização de mão de obra externa à propriedade, a força de trabalho principal 

utilizada na produção é da família e a mão de obra contratada funciona como 

complementaridade, tendo em vista poupar os esforços de seus membros, não a 

acumulação de capital. 

Em virtude disso, caso a quantidade de mão de obra empregada seja capaz 

de gerar excedentes, estes são comercializados, não com finalidade da geração de 

riqueza. O camponês não vive em função da acumulação de capital, mas vende o 

excedente de sua produção para adquirir artigos não produzidos na unidade. Nas 

palavras de Chayanov (1974, p. 56): “[...] el estímulo básico de la familia trabajadora 

para la actividad económica es la necesidad de satisfacer las demandas de sus 

consumidores”. 

Compreende-se, assim, que as relações camponesas na unidade de 

produção familiar se caracterizam por não contabilizar lucros como na empresa 

capitalista. Sua prioridade não é a venda da produção, pois primeiramente, abastece 

a unidade de acordo com a demanda da família e o que excede é visto como 

retribuição a seu próprio trabalho, não como lucro. 

As perspectivas desenvolvidas por Chayanov (1974) oferecem elementos 

para perceber as características básicas do campesinato e fundamentos para 

explicar a existência dos camponeses ao longo do tempo. Assim, o que se concebe 
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é a permanência do camponês, não seu desaparecimento, como o expendido por 

Kautsky (1980) e Lênin (1982). 

Aproximando-se de Chayanov (1974), Shanin (2005) elabora suas teorias 

sobre o camponês e, aborda perspectivas que se assemelham. Para Shanin (2005), 

os camponeses têm sido distinguidos, tornando-os específicos, por algumas 

características. Dentre elas, a economia camponesa caracterizada pelo trabalho 

familiar, por possuírem o controle dos próprios meios de produção e base 

econômica pautada no modelo de autoconsumo. Este autor afirma ainda, que o 

planejamento da produção e cálculo de desempenho no trabalho se difere dos da 

empresa capitalista. 

Outra característica, segundo Shanin (2005), é a organização política 

camponesa apresentada de maneira semelhante em várias partes do mundo. 

Caracteriza-se por possuir padrões específicos de socialização e aprendizado 

ocupacional. Ademais, eles se diferem de outras classes, pelas tendências 

ideológicas, padrões de cooperação, confrontação e liderança política. Ele explica 

que, os padrões internos típicos de interação e/ou exploração compartilhado pelos 

camponeses com os trabalhadores rurais, artesãos, pequenos burocratas e 

pequenos capitalistas, são característicos dos camponeses. Assim, 

A especificidade do camponês reflete a interdependência entre os 
elementos básicos mencionados e não pode ser pura e simplesmente 
reduzida a qualquer um deles. Ao mesmo tempo, o cerne de suas 
características determinantes parece repousar na natureza e na dinâmica 
do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade básica de produção e 
meio de vida social (SHANIN, 2005, p. 5). 

Importante abordar essa especificidade do camponês, pois são os elementos 

que os distinguem que enseja sua permanência no campo, haja vista que, este se 

reinventa, cria estratégias ao longo do tempo para produzir e se (re)produzir, ou 

mesmo para retornar após ser expropriados e expulsos de seus territórios. Shanin 

(2005) tece críticas a Kautsky e Lênin por defender em suas teses a eliminação do 

campesinato. Em suas palavras dispensa a seguinte afirmação: 

Parece querer dizer que, sob certas condições, os camponeses não se 
dissolvem, nem se diferenciam em empresários capitalistas e trabalhadores 
assalariados, e tampouco são simplesmente pauperizados. Eles persistem, 
ao mesmo tempo em que se transformam e se vinculam gradualmente à 
economia capitalista circundante, que pervade suas vidas. Os camponeses 
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continuam a existir, correspondendo a unidades agrícolas diferentes em 
estrutura e tamanho, do clássico estabelecimento rural familiar camponês 
(SHANIN, 2005, p. 9). 

Tal fato pode ser constatado quando se percebe ainda a participação 

expressiva do trabalho familiar no campo e também aumento significativo das 

unidades familiares camponesas, como afirma Oliveira (2007). Isso se explica pela 

re(existência) camponesa como resultado das relações sociais e econômicas que ali 

ocorrem. Como afirma Shanin (2005, p. 9): 

No Brasil, certamente não menos capitalista, tem ocorrido um aumento 
absoluto no número de camponeses, isto é, uma real ‘re-camponesação’. 
Mesmo o líder do Banco Mundial (adotando uma notável mudança de 
opinião) falou recentemente em centenas de milhões de pequenos 
produtores rurais até o fim do século. 

Segundo Shanin (2008), afirma que esta não é exclusividade do Brasil, mas 

em muitos países há a reestruturação do campesinato. Para ele, muito se debateu 

no século XIX sobre a definição do campesinato, movido pelas mudanças 

desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo no campo. Para ele muito do 

que se debateu, se concretizou. Como por exemplo, a diminuição da população do 

campo e a necessidade de trabalhos alternativos em alguns países. 

Segundo o autor supracitado, a partir dos acontecimentos do século XX e 

XXI, percebe-se que as comunidades camponesas demonstram habilidades para 

buscar novas formas para se adaptar e ganhar a vida. Algumas comunidades 

camponesas vivem do turismo investindo em novos métodos de produção, por 

exemplo, enquanto, outras se realizam economicamente, combinando o trabalho 

camponês e o não-camponês. 

Segundo Shanin (2008), o que foi explanado pelos teóricos e especialistas 

está ocorrendo atualmente e, fica evidente a flexibilização e adaptação com o 

objetivo de reproduzir seu modo de vida e não de acumulação. Mas no 

estabelecimento de relações constituídas com base na ajuda mútua abstraída no 

seio familiar ou fora dele, bem como a multiplicidade de soluções encontradas para 

resolverem o problema relacionado à sobrevivência às crises. 

O autor insere o campesinato em um terceiro modelo econômico denominado 

de economia familiar. Para ele os modelos econômicos são dependentes um do 



67 

outro. Ou seja, não há economia de mercado sem elementos do Estado, nem 

economia estatal livre do mercado. Para ele o terceiro modelo socieconômico é 

essencial para o funcionamento da economia capitalista, mas é específico e mais 

eficiente do que as outras economias. E, para ele: “[...] Não há forma de entender a 

economia nas sociedades capitalistas sem considerar o apoio que a economia 

familiar dá a esse sistema” (SHANIN. 2008, p. 26). 

A economia familiar tem seus próprios modelos, suas próprias estruturas e 

seu próprio significado primordial que não desaparece. Por isso, sob certas 

condições, a economia camponesa é mais eficiente do que economias não-

camponesas. Os membros da família e o modelo familiar básico de bem-estar 

econômico estão envolvidos de forma particular num sistema de uso do trabalho que 

não é trabalho assalariado, mas trabalho familiar. Daí a sua capacidade para 

resolver problemas que outros tipos de economia não resolveriam de uma maneira 

tão eficaz e pouco dispendiosa. 

Assim, o campesinato se torna indispensável aos modelos de economia 

estatal e de mercado, tem sua forma peculiar de organização e dribla as crises 

econômicas com mais facilidade. A defesa e o reconhecimento da existência do 

campesinato, do modelo econômico inerente a essa classe e da necessidade de 

manutenção no campo, são teorias desenvolvidas em tempos distintos, mas 

somadas umas às outras, corroboram com o entendimento da sociedade atual. 

Como se percebe, os autores clássicos desenvolveram suas teorias partindo 

do desenvolvimento do capitalismo no campo, as quais fundaram as bases 

essenciais para novas elaborações sobre teorias referentes à Questão Agrária 

elaboradas de acordo com os contextos históricos em que se dá tal 

desenvolvimento. Desse modo, no contexto brasileiro, autores lançam mão destas 

referências e constroem um aparato teórico que respalda discussões relacionadas à 

Questão Agrária, como se segue. 

2.3 TERRITÓRIO COMO CONCEITO ESTRUTURANTE DA PESQUISA PARA 

PENSAR A QUESTÃO AGRÁRIA 

Antes de adentrar na discussão elaborada pelos autores que trabalham o 

conceito de território, é pertinente lembrar que esse é um dos conceitos 
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fundamentais da Geografia e, como tantos outros, é utilizado juntamente com as 

demais categorias para explicar as relações entre seres humanos no processo de 

apropriação do espaço geográfico. 

O conceito de território oferece sustentação ao objeto estudado, no caso do 

campo brasileiro e os fenômenos ocorridos nesse espaço, no sentido de auxiliar a 

leitura, a explicação e a compreensão das distintas realidades das porções de 

espaço, a partir das relações de poder e suas manifestações no contexto sócio-

histórico em que elas acontecem. 

A dinâmica geográfica permite abordar conceitos elaborados a partir das 

realidades observadas por pesquisadores e, no movimento, recorre-se a eles para 

novamente explicá-las, sejam as mesmas realidades ou uma nova. Assim, na 

relação dialética vai se construindo, no contexto espacial, territórios diversos, pois 

“[...] o território que ajuda construir a nação, para que depois a nação o afeiçoe” 

(SANTOS, 2011, p. 14). Desse modo, não há definições, mas concepções a partir 

das compreensões que se têm do seu uso. 

Neste trabalho adota-se a perspectiva relacional do território, a qual abrange 

as relações sociais nas disputas pela apropriação e dominação do espaço físico e 

seus recursos em dado contexto sócio-histórico. Conforme compreensão 

desenvolvida por Haesbaert (2012), o território deve ser abordado a partir da 

dimensão integradora em que o espaço se articula em múltiplas escalas, 

indissociável das práticas sociais. Para o referido autor as definições integradoras: 

[...] vêem o território – ou os processos de territorialização – como fruto da 
interação social entre relações sociais e controle do/pelo espaço, relações 
de poder em sentido amplo ao mesmo tempo de forma mais concreta 
(dominação) e mais simbólica (um tipo de apropriação) (HAESBAERT, 
2016, p. 235). 

Assim, o território abrange as múltiplas relações de poder, quais sejam: o 

material (político e econômico) e o simbólico (cultural/ideológico). Para Haesbaert 

(2012), trata-se de uma perspectiva integradora, porque integra diversas dimensões 

e nelas há visões relacionais. Partindo dessa premissa, o território relacional refere-

se às relações sócio-históricas, sendo as mais variadas relações de poder da 

sociedade, seja material ou imaterial, que se manifestam no espaço físico 

geográfico. 
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A abordagem aqui defendida se difere da concepção tradicional do território 

em que se considera apenas atributos materiais no seu sentido mais estrito, sendo 

confundido com o espaço, pois é caracterizado pelas ideias de delimitações 

espaciais geográficas, é estático e pressupõe a fixidez. 

A noção tradicional deste conceito tem sua gênese na Geografia clássica10 e 

permaneceu por muito tempo ligado à ideia de territórios nacionais, sendo, por 

vezes, ainda na contemporaneidade, tratado sob tal concepção. De acordo com 

Haesbaert (2016, p. 62), “O vínculo mais tradicional na definição de território é 

aquele que faz associação entre território e os fundamentos materiais do Estado”. 

Assim, não raro, esse conceito tem sido utilizado para delimitação de 

espaços, como por exemplo, o Estado nacional ou os limites territoriais no interior do 

país para o controle político administrativo. Contudo, ocorreram mudanças nas 

concepções de território ao longo do tempo, mudanças estas que podem ser 

compreendidas a partir da evolução do próprio pensamento geográfico e das 

correntes de pensamento que o embasam. 

Com relação a essas mudanças, Saquet (2007) afirma que Robert Sack 

trouxe importante contribuição ao destituir o conceito de território como algo fixo e 

imutável, conduzindo suas teorias para a concepção dos territórios mutáveis. Assim, 

desenvolveram-se novas abordagens para explicação da apropriação dos espaços 

como territórios, a partir dos interesses de indivíduos e de grupos e as relações de 

poder da sociedade, instituídas a partir do seu uso. 

Diversos autores têm discutido o conceito de território e dado a ele pluralidade 

teórica. Entre eles, Silva e Silva (2016) afirmam que, a partir do século XXI, 

avançou-se na sua atualização, incorporando-se nas abordagens outros aspectos 

além dos políticos relacionados ao Estado, possibilitando maior abrangência ao 

conceito, complexidade explicativa e densidade teórica. 

Percebe-se que cada autor faz sua abordagem e tece sua contribuição de 

acordo com sua vivência, suas concepções teóricas, haja vista a indissociabilidade 

–––––––––––––––––––––––– 
10 O primeiro grande autor da Geografia que aprofundou, inicialmente, a discussão sobre o território 

foi o alemão Friedriche Ratzel. As obras de Ratzel, apresentadas nos seus dois livros mais 
famosos, Antropogeografia e Geografia Política, tiveram grande influência no desenvolvimento da 
ciência geográfica, destacando o estudo do homem sob a influência do meio natural, a importância 
do território e a sua relação com a sociedade, o Estado e o Poder. Nessas obras, fica clara a 
importância da geografia como ciência e como um instrumental estratégico, político e de 
dominação dos povos, pelos Estados Imperialistas e pelo Capitalismo (RODRIGUES et al., 2015,  
p. 87). 
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dos conceitos de espaço, território e práticas socioespaciais. Assim, é importante 

mencionar que, na Geografia, o conceito de território tem sido utilizado por diversos 

teóricos, de maneiras distintas, para realizar suas explicações acerca do espaço 

geográfico. Contudo, analisar o espaço a partir deste conceito pressupõe as 

relações de poder como um dos principais elementos. 

Dito isto, o território como categoria de análise no desenvolvimento desta 

pesquisa tem como principais autores: Fernandes (2004, 2008, 2013, 2014), 

Haesbaert (2016), Raffestin (1993), Santos (2012, 1996, 2002) e outros. Há que se 

destacar o consenso entre esses autores em relação à elaboração da categoria 

território no que se refere às disputas de poder por parte de grupos e/ou indivíduos, 

a partir das relações sociais. 

Nesse sentido, os autores supracitados fazem suas abordagens sobre o 

conceito de território, associando-o ao poder instituído nas relações que ocorrem no 

espaço geográfico. Segundo Raffestin (1993, p. 152), “[...] todos nós elaboramos 

estratégias de produção que chocam com outras estratégias em diversas relações 

de poder [...]”. 

O autor afirma ainda: “[...] do Estado ao indivíduo, passando por todas as 

organizações pequenas ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que 

‘produzem’ território” (RAFFESTIN, 1993, p. 153). Por isso, entende-se que as ações 

de indivíduos ou grupos são suficientes para a delimitação de territórios e delimitar é 

manifestar poder numa área precisa, segundo a compreensão do autor. Assim, para 

Raffestin (1993), o território é uma produção a partir do espaço e ocorre porque as 

relações envolvidas se inscrevem em determinado campo de poder. 

Em similaridade com Raffestin (1993), tem-se o pensamento de Haesbaert 

(2016, p. 83), quando afirma: “[...] dentre as diversas definições de território, as mais 

difundidas e que marcam a tradição do conceito são aquelas que enfatizam sua 

ligação com as relações de poder”. Para Albagli (2004, p. 26), “[...] as noções de 

território são distintas”. Contudo, esse autor utiliza a mesma concepção 

desenvolvida por Raffestin (1993): “[...] o território é o espaço apropriado por e a 

partir das relações de poder [...]” (ALBAGLI, 2004, p. 26). Aqui se deduz que, se é 

apropriado, isto é feito por alguém e nesse sentido: 

O território [...] é a cena do poder e o lugar de todas as relações, mas sem a 
população, ele se resume a apenas uma potencialidade, um dado estático a 
organizar e a integrar numa estratégia. Os recursos, enfim, determinam os 
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horizontes possíveis da ação. Os recursos condicionam o alcance da ação 
(RAFFESTIN, 1993, p. 58). 

Desse modo, compreende-se que, tendo como referência o espaço enquanto 

ponto de partida para a criação do território, ele se configura por meio dos objetos e 

das relações sociais existentes, assim coloca Raffestin (1993, p. 143): 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente 
(por exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa’ o espaço.  

A partir do seu uso, das práticas existentes em espaços delimitados, tem-se a 

configuração territorial que, segundo Albagli (2004), é dada pelo conjunto de 

sistemas naturais existentes em um dado país ou área, que os seres humanos super 

impuseram a eles. Entende-se que, no caso do campo, o interesse do capital pelos 

recursos existentes é constante e é frequentemente alvo de disputas. 

As disputas no campo têm se dado por meio da introdução do capitalismo, 

materializado no avanço tecnológico, na implementação de novas técnicas para 

produção, comercialização e circulação de mercadorias, bem como na apropriação 

da terra. Elas são o resultado da interação entre sistemas de objetos e sistemas de 

ações (SANTOS, 2012). Desse modo, entende-se que o espaço é formado e 

apropriado na criação de território, de acordo com o poder ali instituído. 

Nessa perspectiva, compreende-se o campo e as relações de poder nele 

existentes inseridos no sistema de objetos e ações, ao qual se refere Santos (2012). 

Para esse autor, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações 

e os sistemas de ações criam novos objetos ou se realizam sobre objetos 

preexistentes e, desse modo, em constante movimento, transforma o espaço e cria 

território. 

Em conformidade com Santos (2012), considerar na análise geográfica o 

espaço como um sistema de objetos e sistema de ações permite obter, ao mesmo 

tempo, resultado conjunto dessa interação. Cumpre destacar que tais objetos não 

são apenas naturais, mas também artificiais criados pelo ser humano. Assim, “[...] os 

objetos são tudo o que existe na superfície da Terra, toda herança da história natural 

e todo resultado da ação humana que se objetivou” (SANTOS, 2012, p.72). Desta 
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maneira, a interação entre tais objetos se dá por meio da ação humana que, quando 

em seu exercício de poder, lança mão do que lhe cabe para exercê-lo. 

Desse modo, compreende-se que, no campo, além dos objetos técnicos que 

são ali instalados, as interações existentes provêm das ações humanas motivadas 

por seus distintos interesses, as quais configuram o território, dando a ele novas 

formas e funções, ao longo dos tempos, sob o modo de produção capitalista. 

É possível compreender que o campo atual, em função do capital, ganhou 

novas formas, mas o processo de transformação ao qual foi submetida essa porção 

de espaço não se encontra alheio à estrutura globalizada, a qual se torna elemento 

importante na configuração do território. 

A abordagem desse conceito por Santos transcende o aspecto economicista 

que, geralmente, se coloca quando discute o espaço global, pois na perspectiva 

desenvolvida pelo autor, o território é também, “[...] fundamento do trabalho, lugar de 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 2011, 

p. 14). 

Em conformidade com o referido autor, coincide com o território constituído 

também pelos aspectos não materiais e simbólicos, considerando aqui como os 

imateriais, que envolvem também questões socioculturais, ideológicas e não apenas 

econômicas. Por isso, o território deve ser considerado a partir do seu uso, pois 

como afirma Santos (1996), só assim pode ser utilizado para a análise social. 

Assim, entende-se que as teorias, as ideias e o conhecimento produzido pela 

humanidade, ao longo dos tempos, a partir do seu uso, configuram os territórios 

imateriais e se materializam por meio das práticas sociais; são ideológicas e 

constituídas por e pelo poder no espaço geográfico, de acordo com os diversos 

interesses de grupos ou indivíduos. Ao referir-se aos territórios imateriais, remete-se 

Fernandes (2013), ao referir-se ao camponês, afirma que, enquanto estabelece 

relações no espaço e disputa territorial, embora precipuamente, necessita do 

território material como trunfo na resistência contra o capital, abdicar-se de 

considerar o imaterial, o conceito acaba por perder sua capacidade explicativa em 

relação aos conflitos, pois imaterial e material não se dissociam (FERNANDES, 

2013). Por isto, a Educação do Campo e as políticas decorrentes compõem os 

territórios imateriais, que se juntam ao material, articulados e manifestados em 

distintas porções de espaço, caracterizando singularmente os territórios. 
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Assim, é importante considerar as diversas abordagens, pois há interesses 

antagônicos entre classes sociais, não apenas de ordem econômica, mas também 

simbólica que se manifestam por meio da cultura e o ideológico que se materializa 

na ciência, no conhecimento. Destarte, como afirma Haesbaert (2012), o fato de 

pensar o território na perspectiva econômica não exime a necessidade de outras 

abordagens. 

Entre as diferentes abordagens desse conceito, Fernandes (2008) parte para 

a concepção da tipologia dos territórios. Para esse autor, o território pode ser 

entendido e utilizado como espaço de governança, mas não apenas, pois há os 

outros tipos de territórios fixos e fluxos, material e imaterial. De acordo com o 

referido autor, os diversos atributos indissociáveis dão forma ao território. 

Ademais, Fernandes (2008) afirma que se devem considerar as diversas 

escalas e sua multidimensão que, em suas palavras, são chamadas de 

multiescalaridade e multidimensionalidade. Nesse sentido, o autor afirma: 

[…] o território é uma totalidade, mas não é uno. Conceber o território como 
uno é compreendê-lo apenas o espaço de governança, que é um tipo de 
território e, ignorar os outros tipos de territórios. […] compreender o território 
como totalidade é fundamental para se entender sua multidimensionalidade 
e sua multiterritorialidade. Enfatizamos que todas as unidades territoriais 
formam totalidades por conterem em si todas as dimensões do 
desenvolvimento: política, econômica, social, cultural e ambiental 
(FERNANDES, 2008, p. 22). 

Nessa perspectiva, há inúmeros territórios no território nacional e, desse 

modo, quando se considera o território como uno, subtraem-se das abordagens as 

conflitualidades as quais ocorrem, por exemplo, por meio das disputas territoriais 

entre os capitalistas e latifundiários vinculados ao agronegócio e o campesinato 

(além de outros sujeitos, como os indígenas) no campo brasileiro. 

Fernandes (2008), ao discorrer sobre a tipologia dos territórios. Em sua 

abordagem, o território vai além da concepção clássica, a qual é utilizada como 

espaço de governança. Assim, segundo ele, há a ampliação do debate e a partir de 

suas pesquisas relacionadas à espacialização, territorialização e mundialização dos 

movimentos camponeses foi se elaborando a percepção de diferentes territórios que 

se formam com conflitualidades expressas nas relações de subalternidade e 

resistência do campesinato ao agronegócio. 
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Assim, o território, para este autor, foi ganhando novas significações quando 

se coloca sobre ele um olhar mais amplo observando os tipos de territórios. Um dos 

seus pontos de partida para a elaboração de sua teoria está em Lefebvere (1981), 

que vai diferenciar espaço de território. Outra referência por ele utilizada, que será 

abordada é o sistema de Milton Santos (1996), aqui já explicitado, sobre o espaço 

como sistema de objetos e ações, compostos por objetos sociais e naturais, 

produzidos e transformados pelas relações sociais, não passíveis de separação, 

portanto são indissociáveis, estão em movimento constante no tempo, o qual é o 

processo de produção do espaço e de territórios. 

São construídos pela intencionalidade que direciona o pensamento dos 

sujeitos que trabalham com rigor, teorias e métodos, definindo o significado do 

conceito, a partir de suas experiências. Nesta concepção o território é construído a 

partir do espaço ao longo do processo histórico, contraditoriamente, a partir da 

intencionalidade. 

A intencionalidade compreendida como propriedade do pensamento e da 
ideologia em que o sujeito delibera, planeja, projeta, dirige e propõe a 
significação e, por conseguinte, a interpretação, se realiza através das 
relações sociais no processo de produção do espaço e na compreensão 
desse processo. Deliberar, planejar, projetar, dirigir, propor, significar, 
interpretar são verbos que explicitam ação e poder. O poder de significar e 
interpretar expressa a intenção, a pretensão do sujeito. A intencionalidade 
expressa, portanto, um ato político, um ato de criação, de construção. Este 
ato político exprime a liberdade da criação, da significação e da 
interpretação. (FERNANDES, 2008, p. 277). 

Assim, de acordo com Fernandes o sujeito cria, constrói e produz as 

significações de seus conceitos, a partir de suas realidades, de seus interesses, 

definindo seus espaços e territórios imateriais ou materiais. Na sua defesa pela a 

amplitude do conceito, o autor não exime o princípio da multidimensionalidade e 

multiescalaridade, mas alerta que estas duas propriedades do conceito se 

fragmentam, pois as vezes não é considerado por exemplo as diversas escalas 

geográficas, do local ao global. 

O autor supracitado traz a relevo os órgãos governamentais e organizações 

multilaterais como exemplo dos que definem o conceito de território para atender 

aos interesses de instituições e põe em evidência as relações de poder. Assim, ele 

considera que a multiescalaridade e a multidimensionalidade, embora presentes em 

textos, documentos, ela não se realiza, pois implica a necessidade de socializar as 
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tomadas de decisão, e reconhecer os territórios das diferentes classes sociais. 

Assim, o conceito de território pensado a partir dos dirigentes é utilizado para “[...] 

subordinar comunidades rurais aos modelos de desenvolvimento apresentados 

pelas transnacionais do agronegócio.” (FERNANDES, 2008, p. 279). 

Segundo este autor é importante dar ênfase à relação existente entre os 

territórios como espaço de governança e como propriedades, pois esta é 

determinada por de políticas de desenvolvimento e, quem determina a política, 

determina também a forma de organização dos territórios. Por isso a importância de 

considerar as multidimensões do território e, além da dimensão política, estabelecer 

relações com outras como a ambiental, social, cultural, econômica, etc. 

Aqui é necessário lembrar seus atributos: cada território é uma totalidade, 
por exemplo: os territórios de um país, de um estado, de um município ou 
de uma propriedade são totalidades diferenciadas pelas relações sociais e 
escalas geográficas. Essas totalidades são multidimensionais e só são 
completas neste sentido, ou seja, relacionando sempre a dimensão política 
com todas as outras dimensões: social, ambiental, cultural, econômica etc. 
Compreender essas relações é essencial para conhecermos as leituras 
territoriais realizadas por estudiosos de diversas áreas do conhecimento e 
por diferentes instituições que impõem seus projetos de desenvolvimento às 
comunidades rurais (FERNANDES, 2008, p. 279). 

As disputas no campo são de ordem econômica, política, ideológica, etc. As 

apropriações do espaço por camponeses e/ou capitalistas dão formas distintas aos 

territórios diversos. Isso porque são produzidos a partir das diferentes relações 

sociais, as quais promovem também modelos divergentes de desenvolvimento. São 

nessas divergências que se produzem as contradições, desigualdades e também as 

conflitualidades delas derivadas. Por conta disso, o território não pode ser 

considerado uno, mas diverso, pois “[...] considerar o território como uno é uma 

opção para ignorar suas conflitualidades” (FERNANDES, 2008, p. 22). Segundo 

esse mesmo autor: 

A conflitualidade é um processo que ocorre pelas contradições e 
desigualdades do capitalismo e, que seu desenvolvimento é paradoxal ao 
promover, concomitantemente, a territorialização-desterritorialização-
reterritorialização de diferentes grupos e/ou indivíduos. (FERNANDES, 
2008, p. 20). 

Nessa perspectiva, o território não se configura apenas pelas lutas sociais do 

campesinato, que ocorrem por meio das resistências aos processos de 



76 

territorialização do agronegócio, mas também por meio das saídas e retornos dos 

camponeses ao campo. Para Raffestin (1993), onde há poder há resistência. Assim, 

diante do poder exercido pelo capital, ao mesmo tempo em que expropria os 

camponeses, possibilita a volta deles ao campo e, assim, vão se constituindo os 

territórios. O movimento de expropriação e retorno ao campo pelo camponês pode 

ser entendido como o que Haesbaert (2012) considera como (re)territorialização. 

Para se compreender a produção dos territórios, importa entender que o 

campo brasileiro sempre foi marcado por contradições sociais ao longo das décadas 

e foi mudando o modo de produzir. Assim, ocorreram também alterações nas 

relações de trabalho em vista do desenvolvimento do capitalismo; por meio de 

alterações na base técnica e tecnológica, aliada às novas formas de gestão e de 

organização do trabalho. 

Tais mudanças não ocorreram e nem ocorrem apenas por forças internas no 

país, mas também pelas forças externas, pois as internacionais tiveram e continuam 

exercendo grande influência. Ianni (2004, p. 101) afirma: “A estrutura agrária 

brasileira está sendo alcançada por modificações decorrentes da dinâmica dos 

núcleos capitalistas localizados no país e no exterior.” 

Nesse contexto, o capital, com o objetivo de acumulação e ampliação, 

estimulou a denominada modernização do campo que, há décadas, visa atender o 

mercado externo. Para esse fim, investiu-se na produção em grande escala para a 

exportação. Com o processo de introdução de maquinários e a substituição da mão 

de obra humana, o campo foi, ao longo dos anos, perdendo “gente” para as 

máquinas, vai aos poucos acontecendo a denominada “modernização” e, a partir da 

junção da agricultura e da indústria, passaram a configurar novos territórios. 

As consequências contraproducentes da modernização, em função do 

processo capitalista no campo, foram inúmeras, entre elas a afronta aos 

camponeses, os quais se viram (re)territorializados, obedecendo à lógica espacial e 

temporal. Foram obrigados a deixar o campo e viver em cidades, contudo, alguns 

voltaram ao campo, (re)territorializando-se no campo, haja vista que os sujeitos não 

vivem desterritorializados, segundo Haesbaert (2014). Notadamente, é nesse 

processo que ocorrem as disputas de poder no campo e, portanto, disputa por 

territórios. 

Esse fenômeno no campo pode ser entendido por meio da leitura de Santos 

(2000). Para ele, a globalização amplia a importância do conceito de território 
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porque, em função da busca desesperada pelos lucros, esse fenômeno valoriza os 

lugares de acordo com o que empresas podem oferecer e beneficia os sujeitos mais 

poderosos, concedendo um papel inédito à dinâmica territorial. 

Desse modo, entre as derivações do processo de globalização está a 

mundialização e expansão do capital no campo pelas empresas capitalistas. 

Contudo, tal expansão não tem ocorrido de forma homogênea, isso por conta das 

contradições existentes em função da introdução do capital no campo. O próprio 

capital cria as desigualdades, as heterogeneidades espaciais, a depender de quem 

e como se apropriam dos territórios. Nesse contexto, percebe-se a existência de 

dois modelos de agricultura em disputa no campo brasileiro. De um lado, o 

agronegócio, cuja representação está na elite agrária brasileira detentora do capital 

(capitalistas e latifundiários). Do outro, a agricultura familiar camponesa, 

representada pelo campesinato. 

Em relação à disputa do território brasileiro, Nardoque (2016, p. 257) afirma: 

“[…] O território é construído por meio de relações contraditórias inerentes ao próprio 

modo de produção. […]”, assim, ao longo dos tempos e a partir da combinação do 

contraditório. E, no jogo das contraposições, foi se construindo o território capitalista 

brasileiro que, ao mesmo tempo, vem possibilitando a reprodução da classe 

camponesa, e a manutenção de seu modo de vida. 

Ao se falar em modo de vida camponês, não se pode perder de vista a 

dialética da realidade. Muitos territórios camponeses também apresentam 

contradições advindas de territorialidades impostas pelo capital. A questão principal 

é pensar os graus desta interferência e como os camponeses resistem a essa 

hegemonia capitalista (CAMACHO, 2013, p. 330). 

Em relação a essa reprodução do campesinato no campo, Camacho (2014) 

afirma que o campesinato é marcado por flexibilizar-se e adaptar-se com o objetivo 

de reproduzir material e culturalmente (imaterialmente), tendo em vista que o 

camponês não tem como finalidade a acumulação de capital, uma vez que o modo 

de vida camponês se pauta na ajuda mútua, na reprodução familiar. 

Ao tratar sobre os aspectos materiais e imateriais que constituem os 

territórios, Fernandes (2008, p. 20) explica: 

[...] os materiais são formados no espaço físico e os imateriais no espaço 
social a partir das relações sociais por meio de pensamentos, conceitos, 
teorias e ideologias. Territórios materiais e imateriais são indissociáveis, 
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porque um não existe sem o outro e estão vinculados pela intencionalidade. 
A construção do território material é resultado de uma relação de poder que 
é sustentada pelo território imaterial como conhecimento, teoria e ou 
ideologia. 

A instituição de território material implica, necessariamente, o controle dos 

espaços físicos e a comunicação – da qual faz parte do território imaterial – é um 

dos elementos utilizados com finalidade de sustentação dessa base material. Por 

isso, saber usar o conhecimento é de suma importância. Nesse sentido, entre as 

diversas linguagens utilizadas para estabelecer a comunicação, inferem-se os 

discursos contidos nos LDGC. 

A comunicação expressa no discurso dos LDGC não é neutra, pois a escola 

também não é. Na realidade, é parte necessária para o exercício das práticas 

sociais; é ideológico, intencional, entendido como elemento utilizado por grupos 

dominantes para exercer poder e, também, elementos constituidores de territórios. 

Assim: 

A escola é um dos instrumentos de existência do campesinato, visto que 
ela, como instituição social, reflete, dentre outros, os valores, os anseios e 
as perspectivas da sociedade que detém o poder. Em vista disso, ela não é 
um aparelho neutro, cuja intencionalidade seja inexistente. Muito pelo 
contrário, é um instrumento político. (SOUZA et. al, 2016, p. 1). 

Assim, os LDGC podem servir para reproduzir e perpetuar discursos 

favoráveis ao agronegócio refletindo, consequentemente, na manutenção de poder 

do capital no campo. Todavia, tais materiais podem também servir para os filhos dos 

camponeses analisarem e compreenderem criticamente sua condição de classe, 

bem como identificar as contradições inerentes ao modelo de produção orientado 

pelo agronegócio, possibilitando, assim, organizarem-se e lutarem por sua 

reprodução social nesse espaço. 

É importante tomarem ciência do seu lugar, de como tem se dado a 

apropriação pelo capital para que possam valorizar o “campo” e constituir seus 

territórios na perspectiva de alternativas que partem do conhecimento das questões 

que permeiam suas vidas, pois a partir disso, os camponeses poderão ter maiores e 

melhores condições de lutar por vida digna no campo. 

Mediante o exposto, neste trabalho, não se considera apenas o território 

material, pois as relações sociais instituídas por meio do poder revelam outras 
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dimensões, como a cultural e a ideológica, as quais abrangem o território imaterial, 

do qual o conhecimento científico acumulado ao longo dos anos é considerado 

parte. 

Dito isto, nesta tese, além das teorias explicitadas neste capítulo, utilizam-se, 

como aporte teórico para o desenvolvimento e compreensão do objeto investigado, o 

Paradigma da Questão Agrária (PQA) e o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA), 

elaborados por Fernandes (2013) para tratar sobre a Questão Agrária, assunto 

exposto nas linhas seguintes. 
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3 A ABORDAGEM DOS PARADIGMAS AGRÁRIOS NO CONTEXTO DA 

QUESTÃO AGRÁRIA 

3.1 OS PARADIGMAS DA QUESTÃO AGRÁRIA 

As alterações no campo brasileiro, ao longo das décadas, engendradas a 

partir de interesses econômicos e políticos vinculados ao modo de produção 

dominante, não viabilizaram mudanças significativas no que se refere aos padrões 

estruturais de distribuição e acesso à terra aos que dela necessitam. Diante disso, 

diversas proposições teóricas são utilizadas para explicação da realidade 

relacionada aos processos de transformação do campo, advindos de disputas 

territoriais originadas pelo capitalismo, dentre elas, emerge a teoria dos paradigmas 

agrários. 

Dito isto, entre os teóricos abordados nesse trabalho que discorrem sobre os 

paradigmas agrários na Geografia, recorreu-se à contribuição de Fernandes (2004, 

2008, 2009, 2011, 2013) e também de autores que corroboram o pensamento desse 

autor, destacando-se Campos (2012), Camacho (2012, 2014), Felício (2006, 2011). 

Segundo Fernandes (2013), atualmente dois vieses teóricos podem ser 

utilizados para estudar o campo brasileiro no que se refere à Questão Agrária: oPCA 

e o PQA. São duas perspectivas que colocam em evidência a disputa entre classes, 

provinda de interesses variados, principalmente os econômicos. No campo 

brasileiro, dois modelos antagônicos expressam estas teorias: a agricultura familiar 

decorrente das ideias da integração do camponês ao mercado e a ideia da 

resistência ao capital de modo que “rompa com o monopólio da terra, que elimine o 

latifúndio” (SILVA, 1982, p. 41). 

Em relação aos dois paradigmas, para Fernandes (2013) há os que defendem 

o PCA e acreditam que as relações capitalistas de produção são o único modelo de 

desenvolvimento para o campo. Para esses, a unidade camponesa e o próprio 

camponês não podem se desenvolver no capitalismo sem se integrarem totalmente 

ao sistema. Importante mencionar que paradigmas são tidos como pensamentos 

que produzem interpretações e análises de mundo, direcionados a temas 

específicos e fundamentam a construção do conhecimento e formam-se, de acordo 

com Campos e Fernandes (2013, p. 2226, grifo do autor), como: 
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[...] processo dinâmico, marcado por crises e superações, e mediado por 
constantes transformações, em que o desenvolvimento da ciência não é 
concebido dentro de princípios baseados na continuidade, mas sim nos 
mecanismos de ruptura, chamados por Kuhn (2007) de revoluções 
científicas. 

Campos e Fernandes (2013, p. 246) afirmam, a partir de Kuhn (2007), que o 

conceito de paradigma passa a ganhar espaço e conceder abertura a outros autores 

para que construam o pensamento mais elaborado, uma vez que sua proposta 

dispõe de elementos críticos para a formação de interpretação acessível à Ciência 

Geográfica. Para esses autores, a obra, por sua vez, trouxe: 

[...] a discussão para a disputa no interior das comunidades científicas e 
enfatizou a atuação destas no partilhamento e na seleção de paradigmas. 
Este selecionamento, embasado pelo método e pela teoria também 
despontados na obra kuhniana e que merecem ser aprofundados 
conformam diferenças paradigmáticas entre os estudiosos, isto é, indicam 
para a diferencialidade paradigmática que o pensamento geográfico 
apreende. (CAMPOS; FERNANDES, 2013, p. 246). 

Essa distinção paradigmática pode ser entendida como diversificação das 

formas de organização do pensamento que, quando conduzidas por um paradigma 

de estudo, tornam-se parte do pensamento geográfico, pleiteando adeptos e 

estruturando cada vez mais novos grupos de pesquisa, consubstanciando linhas de 

pesquisa nos mais variados meios de publicação, assim como os paradigmas do 

PQA e o PCA. 

3.1.1 Os paradigmas da Questão Agrária e suas vertentes 

Desse modo, entende-se que pesquisas mais recentes na Geografia, voltadas 

para a explicação da Questão Agrária no campo brasileiro têm sido elaboradas no 

sentido de explicitar concepções condizentes com os PQA, os quais têm sua origem 

nas concepções marxistas, mas são compreendidas e difundidas de maneira 

divergente, de acordo com os teóricos aos quais cada pesquisador ou grupos de 

pesquisa se embasam no interior do marxismo. 

Dentro do marxismo, há formação teórica de uma metodologia que apresenta 

objetivos de aplicação prática, não se limitando à leitura da realidade, mas enseja a 

construção de um conhecimento científico. Marx foi, irrefutavelmente, o mentor por 
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trás do rompimento do caráter neutro da ciência, tornando-a instrumento de 

transformação social, além de abrir as barreiras para o início do pensamento 

político-ideológico das classes sociais, uma vez que tal concepção era inexistente, 

remontando a importância do caráter científico-revolucionário estabelecido pelo 

autor (ALMEIDA, 2006; CAMACHO, 2008). 

Dentre as tendências marxistas, as mais ascendentes e direcionadoras dos 

intelectuais dentro dos estudos da Questão Agrária, as correntes teóricas de base 

das discussões dessa questão, dão-se pelo narodnismo marxista, marxismo clássico 

heterodoxo e marxismo ortodoxo agrário (GUZMÁN; MOLINA, 2005). Enquanto as 

duas primeiras correntes citadas (narodnismo marxista e marxismo clássico 

heterodoxo) são referências primordiais para a tendência campesinista do PQA, a 

última corrente (marxismo ortodoxo agrário) é a principal referência teórico-

metodológica da tendência proletarista do PQA. 

Segundo Guzman e Molina (2005), o marxismo ortodoxo possui como 

principais traços teóricos: a ausência de compreensão adequada do contexto teórico 

de “O Capital”, uma vez que “generaliza a todo o mundo das apreciações que Marx 

havia obtido por uma evidência empírica européia, centrada no primeiro país 

industrializado, Inglaterra”. (GUZMÁN; MOLINA, 2005, p. 41), ficando excludente a 

construção da contextualização espaço-temporal da obra principal; interpretação que 

não considera sua mudança de pensamento nos últimos anos, sofrendo influência 

do narodnismo e passa a fazer análises do papel do campesinato no processo 

histórico (SHANIN, 2005); ausência de conhecimento acerca dos métodos usados 

por Marx na explicação do modos de produção que, mesmo sendo usados como 

modelo, foram categorizados como única vertente a ser seguida. 

Essa concepção equivocada está entre um dos principais erros de 

interpretação por parte dos marxistas ortodoxos que consideravam a progressão dos 

modos de produção seria igual para todas as sociedades, ou seja, um processo 

irremediável e irrevogável e nenhuma sociedade escaparia, transformando as 

explicações de Marx em teoria geral (GUZMÁN; MOLINA, 2005); a fixação do 

pensamento de a agricultura como ramificação da indústria foi um equívoco dos 

marxistas ortodoxos, pois acreditaram que o avanço tecnológico permite ao homem 

soberania à natureza, podendo, deste modo, usufrui-la a seu modo, pensamento 

decorrente da ausência de interpretação coerente com os pensamentos expressos 
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por Marx e falta de conhecimento do método utilizado pelo mesmo para 

correlacionar a agricultura com a indústria. 

Os adeptos das perspectivas do marxismo ortodoxo remetem a Karl Kautsky 

e Vladimir I. Lênin como fundadores das teorias correlacionadas com as 

modificações produzidas na agricultura, em função do desenvolvimento do 

capitalismo no campo. A principal crença do marxismo ortodoxo agrário é a de que o 

campesinato está fadado ao fim, seja pela proletarização ou pelo aburguesamento e 

superioridade do proletariado como classe revolucionária, sendo esse modo 

(campesinato) resquícios do tempo, uma vez que não há condições estruturais no 

desenvolvimento das forças produtivas para lhes dar aporte. 

As teses redigidas pelos autores de tal vertente deixam clara a oposição à 

perspectiva defendida nesta pesquisa, qual seja, a recriação do campesinato, por 

meio da busca constante por mudanças e pela luta contra os meios de produção 

capitalistas e expropriação camponesa. Essas se remetem às vertentes proletaristas 

do PQA. Com isso, nota-se o campesinato tratado como anomalia ou problema 

estrutural a ser corrigido com o avanço das forças produtivas e com o 

desenvolvimento progressivo e, mesmo atualmente, muitos buscam ainda alterar o 

conceito de campesinato. No Brasil, muitos intelectuais buscam substituir o conceito 

camponês pelo termo agricultor familiar, como afirmam Almeida e Paulino (2010). 

Nesse sentido, a interpretação da Questão Agrária vai se configurando a partir de 

paradigmas que reforçam a defesa constante do capitalismo e suas relações de 

trabalho instituídas no campo. 

Desta forma, a compreensão da Questão Agrária tornou-se incógnita para 

alguns e desafio para os intelectuais das Ciências Humanas, pois a extensão do 

tema possibilita diversos processos de interpretação, dando origem a inúmeros 

paradigmas interpretativos e, para cada um, surgem novos métodos de estudos, 

com diferentes referenciais teóricos, sendo fatores determinantes para composição 

de análises e de influência, dando resoluções diferentes acerca do problema que 

acreditam existir (FERNANDES, 2009, p. 3). 

Assim, há uma vertente do PQA desenvolvida por autores que têm a Questão 

Agrária como problema estrutural e poderá ser sanado a partir do capitalismo. Desse 

modo, entende-se que, no PQA, o fim do campesinato é um fato. De acordo com os 

autores que deram origem interpretativa ao PQA, na obra “A Questão Agrária'', de K. 

Kautsky há uma afirmação de que o campesinato tende a ser expropriado e 
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proletarizado com a ascensão do capitalismo, como analisado por Oliveira 

(1997,1999 e 2004a) e Fernandes (2009). 

Contudo, considera-se necessária a recriação do campesinato, analisando as 

problemáticas do meio rural pelo PQA, pois se compreende a desigualdade e 

contradição do capitalismo (FERNANDES, 2001). Considerando a possibilidade de 

produção de capital, através de meios não-capitalistas, é possível ver o campesinato 

como classe social e com modo de vida diferenciado no interior das relações sociais 

do capitalismo, pois não está a caminho da extinção, mas se renovando a cada 

passo da história (ALMEIDA, 2003, 2006; FERNANDES, 2001, 2009; PAULINO, 

2006). 

Dentro de um cenário geográfico, o campesinato se vê obrigado a estabelecer 

relações com o capital, por meio de duas situações impostas, sendo a 

territorialização do agronegócio no ambiente camponês (FERNANDES; 2009), o 

expropriando e o expulsando do campo e, o segundo, se trata da monopolização do 

território pelo capital monopolista (OLIVEIRA, 2004), sujeitando sua renda da terra 

ao capital. 

No processo de monopolização do território pelas empresas capitalistas, o 

camponês não é obrigado a sair de suas terras, contudo, vê-se obrigado a passar o 

resultado de seu trabalho, contido nos produtos por ele comercializados, ao 

capitalista (OLIVEIRA, 2004). Esse, por sua vez o capitalista, vale-se dos produtos 

do camponês para acúmulo e aumento de capital, fazendo com que o campesinato 

tenha certo progresso, contudo em condições incertas e precárias (ALMEIDA, 2006). 

Partindo do pressuposto de a Questão Agrária ser problemática decorrente do 

desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo e responsável pela estrutura 

agrária atual (passível de ser resolvida por meio de lutas contra o capitalismo e 

reconstrução social), compreende-se a luta de classes como essência e relacionada 

aos movimentos socioterritoriais. Assim, a vertente campesinista do PQA explica as 

disputas territoriais por meio, inclusive, destas lutas pelos seus modelos de 

desenvolvimento e conflitualidades (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2010, 

p.3). 

Elaborou-se então um pensamento em consonância com o PQA, o qual será 

utilizado como base para estabelecer possíveis críticas tecidas nessa pesquisa 

sobre a relação contraditória entre o avanço do capitalismo no campo e o 

campesinato, no sentido de defender a (re)existência camponesa, a qual é resultado 
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de questões atinentes aos conflitos no campo brasileiro advindos a partir do avanço 

de ações vinculadas ao agronegócio. 

Ao expor as teorias dos paradigmas agrários, importa lembrar que, referente 

ao PQA, Felício (2014, p. 17, grifo do autor) explica sobre essa diferença, quando 

afirma: 

Para distinguir-se a Questão Agrária do Paradigma da Questão Agrária, é 
importante lembrar que a primeira consiste no problema estrutural 
engendrado pelo avanço do capitalismo na agricultura, em cujo centro dos 
debates está a relação entre capital e o campesinato, enquanto que o 
paradigma da Questão Agrária consiste numa referência teórica para se 
compreender o desenvolvimento do capitalismo na agricultura a partir da 
Questão Agrária como questão estrutural refletindo sobre os diferentes fins 
e recriação do campesinato. 

Por isso, quando se trata de analisar o campo brasileiro na perspectiva do 

PQA, tem-se a possibilidade de lançar olhares, buscando identificar e compreender 

as contradições advindas da inserção e expansão capitalista no campo, percebendo 

os problemas na constituição dos territórios. Por exemplo, atentar aos aspectos das 

lutas constantemente travadas pelos camponeses em vista de continuarem se 

reproduzindo socialmente no campo. 

Segundo Felício (2006, p. 24), “o paradigma da Questão Agrária defende a 

hipótese de que a luta pela terra e pela Reforma Agrária é a forma privilegiada da 

criação e recriação do campesinato”. Assim, compreende-se que os problemas no 

campo só podem ser solucionados por meio da luta contra o avanço e a expansão 

capitalista no campo. 

Assim sendo, a concepção teórica desta pesquisa vincula-se ao PQA, na sua 

vertente campesinista, o qual defende o enfrentamento do campesinato às ações 

dos capitalistas e dos latifundiários vinculados ao agronegócio, no sentido de 

recorrer ao direito à terra para manutenção da classe camponesa, bem como a 

utilização de estratégias de resistência aos problemas estruturais engendrados no 

campo brasileiro pelo grande capital, ao longo do tempo, e que ainda não foram 

superados. 

Ao contrário, no PCA, as relações não capitalistas de produção são 

consideradas ultrapassadas e, portanto, tendem a ser eliminadas caso não se 

integrem ao capitalismo. Nesse sentido, entende-se que conceber o campo a partir 

do PCA pressupõe a ausência de luta pela terra e a aceitação de imposições 
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advindas da hegemonia capitalista e, por fim, a inexistência de conflitos no campo, 

pois, de acordo com esse paradigma, o próprio capitalismo seria a solução dos 

problemas existentes no campo. 

Os debates ideológicos sobre a Questão Agrária são divergentes e refletem 

na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento no campo, 

priorizando o agronegócio ou a agricultura camponesa. Isso depende, além dos 

interesses, das concepções às quais os seus formuladores e legisladores se filiam. 

Assim, as escolhas entre PCA e PQA “[...] revelam as identificações dos 

pesquisadores com os principais elementos das visões de mundo e das concepções 

filosóficas defendidas pelos paradigmas”. (FELÍCIO, 2011, p. 6). 

Mediante o exposto, afirma-se, aqui, que é imprescindível conhecer o 

paradigma ao qual se afilia, pois essa filiação significa também adotar a concepção 

ideológica/prática a ser seguida, que pode influenciar na criação de políticas 

públicas que privilegiam a expansão do capitalismo no campo, beneficiando os 

sujeitos ligados ao agronegócio em detrimento das que beneficiam o campesinato. 

Mesmo as políticas públicas dos últimos anos voltadas para a agricultura familiar têm 

a perspectiva de inserção ao mercado, filiando-se ao PCA. 

Compreende-se que, na contramão do PQA, o PCA defende o processo de 

ampliação das relações capitalistas no campo e corrobora a exploração e 

expropriação do campesinato. No PCA, há a ideia de que é essencial que os 

camponeses se integrem gradativamente ao processo de expansão capitalista, 

como via única para a sobrevivência dos pequenos e médios agricultores. 

De acordo com Camacho (2017), uma interpretação divergente acerca do 

campesinato é a da, metamorfose do campesinato em agricultor familiar. Os teóricos 

defensores dessa posição configuram o que denominamos de PCA, que tem como 

principal representante no Brasil o pesquisador Abramavay, a partir de sua tese de 

doutorado, publicada em 1992, intitulada, Paradigmas do Capitalismo Agrário em 

Questão. 

Nesse sentido, o autor supracitado ainda argumenta que, no trabalho de 

Abramovay, se rompe com o PQA, ou com o debate marxista da Questão Agrária e 

nessa perspectiva se defende que os camponeses nem vão se proletarizar, nem 

serão capitalistas, como nos clássicos marxistas. Também não continuariam 

existindo como camponeses, pois as relações no camponesas são incompatíveis 

com as relações do mercado capitalista, mas sofreriam uma metamorfose a partir da 



87 

integração plena no ao capital, por meio de políticas públicas, tornando-se 

agricultores mais eficientes de nossa época. 

Percebe-se assim, que partindo dessa teoria (PCA), nega-se as relações 

camponesas, promove a aceitação da manutenção e expansão da lógica das 

relações capitalistas, materializadas no denominado agronegócio e na metamorfose 

do camponês em agricultor familiar, colocando o modelo capitalista como único 

modelo produtivo e de desenvolvimento, portanto, hegemônico. E, além disso, 

legitima a ação das grandes empresas nacionais e multinacionais no sentido de 

subordinarem a agricultura familiar camponesa, por meio da sujeição da renda da 

terra. 

Essa base teórica, como referência, tem o projeto de desenvolvimento 

assentado nas relações de produção capitalista, por meio da territorialização do 

capital e da monopolização do território, como solução para os problemas do campo 

e opondo-se, por conseguinte, ao entendimento que esse desenvolvimento seja o 

gerador das desigualdades sociais no campo. 

Por isso a importância de se pautar em teorias que tenham suas bases do 

PQA, pautam-se na compreensão das contradições inerentes ao desenvolvimento 

das relações capitalistas no campo, pois, contraditoriamente, ao mesmo tempo em 

que as ações do capital permitem a concentração de riqueza, cria-se também a 

pobreza e, por consequência, as conflitualidades e as lutas para entrar e 

permanecer na terra. Para Fernandes (2013, p. 52):“A conflitualidade é um conceito 

que vem sendo utilizado recentemente nos debates da Questão Agrária atual, diante 

das profundas alterações nas configurações espaciais camponesas”. 

Essas alterações se revelam na expropriação e na expulsão, na violência 

contra os camponeses, a partir do avanço das ações vinculadas ao agronegócio no 

campo, com o aval do Estado, intensificando a Questão Agrária. Assim, a 

conflitualidade se dá na materialização do território do campesinato que é expresso 

na resistência, na luta contra o capital pelo direito à terra; no modo de produzir, por 

meio da agricultura familiar camponesa. 

Segundo Fernandes (2013, p. 153), “A luta contra o capital gera 

continuamente conflitualidades, como por exemplo, os processos de territorialização 

e desterritorialização do campesinato e do agronegócio”. Na dinâmica resultante da 

apropriação do espaço e do território e dos conflitos no campo, tem-se intensificada 
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a Questão Agrária, a qual tem se tornado cada vez mais presente na sociedade 

brasileira. 

Para Fernandes (2013, p. 4), a Questão Agrária: 

[...] está presente no nosso dia a dia há séculos [...]. Em cada estado 
brasileiro a Questão Agrária se manifesta, principalmente, nas ocupações e 
nos acampamentos, nas estradas e nas praças. Igualmente está presente 
nos latifúndios, no agronegócio e nas ‘commodities’; nas teses, livros e 
relatórios. No dia-dia é exposta nas manchetes dos jornais e de todas as 
mídias que explicitam a sua conflitualidade.  

Contudo, o fato de estarem nas mídias, nos livros, no dia-dia, não quer dizer 

que é compreendida de modo igual por todos, isso porque não é interesse do grande 

capital lançar luz à reflexão sobre a Questão Agrária, ao contrário, investem em 

campanhas publicitárias que reforçam o padrão hegemônico de agricultura, com 

conteúdo raso que incute no imaginário coletivo o projeto de campo orientado pelos 

interesses de capitalistas (nacionais e estrangeiros) e latifundiários vinculado ao 

agronegócio, desconsiderando tantas outras possibilidades de se viver e produzir no 

campo. 

A campanha publicitária intitulada “Agro é tech, agro pop, agro é tudo”11, 

destaca apenas aspectos econômicos capitalistas.  

Desse modo: 

No momento em que o Agro se diz tudo, nega outras formas de produzir no 
campo como é o caso da agricultura familiar e camponesa em que a terra 
tem finalidades que se opõem e resistem ao negócio controlado por grandes 
corporações no campo (CARDOSO; SOUSA; REIS, 2019, p. 854). 

Em março de 2020, foi publicada uma matéria no site: O presente rural. Um 

texto sobre a campanha: “O Agro não para”. O autor afirma que a referida campanha 

foi publicada no site da empresa Massey Ferguson. A campanha é composta por um 

vídeo de um minuto que “apoia” o agricultor e afirma que apesar das situações 

geradas pela pandemia da Covid-19,12 o novo Corona Vírus, o plantio e a colheita 

–––––––––––––––––––––––– 
11 Esta é uma campanha publicitária veiculada pela Rede Globo de Televisão. Ver propaganda, via 

YouTube: https://youtu.be/pQOp0Bv8KZE. 
12 Doença que se manifesta em nós, seres humanos, após a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-

2. Teve início em em fevereiro de 2020. Ver: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-
02/primeiro-caso-de-covid-19-no-brasil-completa-um-ano. 
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vão continuar porque o Agro não pode parar. “Além do vídeo,13 quatro peças 

publicitárias em forma de banner foram distribuídas nos perfis das redes sociais da 

Massey Ferguson com a grande mensagem da campanha.”14 

No processo de divulgação e convencimento, as campanhas de apoio ao 

“agro” disseminam a ideia de que o pão, a manteiga, o leite e outros alimentos, que 

compõem diariamente a mesa dos brasileiros, maiormente produzidos pela 

agricultura familiar camponesa,15 são de responsabilidade apenas das empresas e 

dos sujeitos vinculados ao agronegócio ou mesmo na tentativa de demonstrar o não 

antagonismo entre os sujeitos presentes no campo: capitalistas, latifundiários e 

camponeses (além de outros sujeitos, como os indígenas). 

Dito de outra forma, na fase atual de expansão do agronegócio, as empresas 

e sujeitos ligados a esse setor têm ampliado e diversificado os instrumentos 

ideológicos utilizados para reposicionar sua imagem como sendo o modelo produtivo 

e de desenvolvimento viável para a totalidade do campo brasileiro, formando no 

imaginário coletivo consensos e silenciando, portanto, as contradições inerentes ao 

modelo de produção agrícola moderna orientado pelo agronegócio. Ademais, são 

refutadas, também, as outras tantas possibilidades de produção, como aquelas que 

possibilitam aos camponeses resistirem e produzirem no campo, se consideradas as 

inúmeras especificidades que integram o campo brasileiro na composição de sua 

totalidade. 

Exemplo desse convencimento segue a figura 1, a qual demonstra a 

concepção de um trabalhador em colheita de soja em uma fazenda no estado de 

Mato Grosso. A imagem publicada em seu status do WhatsApp explicita que, de 

fato, as campanhas publicitárias cumprem seus papeis. 

–––––––––––––––––––––––– 
13 O AGRO não para (Clipe Oficial). [S.l.: s.n., 2021?]. 1 vídeo (3 min.). Publicado pelo canal Zé 

Gabriel e Rafael. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bTmUdJJVx5g. Acesso em: 15 
dez. 2021. 

14 MASSEY Ferguson lança campanha ‘O agro não para’ nas redes sociais. Paraná, 2020. Disponível 
em: https://opresenterural.com.br/massey-ferguson-lanca-campanha-o-agro-nao-para-nas-redes-
sociais/. Acesso em: 15 dez 2021. 

15 MITIDIERO JUNIOR, Antonio Marco; BARBOSA, Humberto Junior Neves; SÁ, Thiago Hérick de. 
Quem produz comida para os brasileiros? 10anos do censo agropecuário 2006. Pegada - a revista 
da geografia do trabalho, São Paulo, v. 18, n. 3. 2017. Disponível em: 
https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/5540. Acesso em: 15 dez. 2021. 
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Figura 1 - Mato Grosso: colheita de 
 soja em fazenda 

 
Fonte: Status WhatsaApp. RODRIGUES, 
Silvaci Gonçalves Santiano, [2021]. 

Por meio da imagem, percebe-se, além da exaltação ao “Agro”, inspirado pela 

propaganda feita pela Rede Globo de Televisão, a mensagem vai sendo 

retransmitida e ainda mais divulgada pelos que acreditam no poder do agronegócio 

de ser o principal modelo, se não o único viável ao país. Além da mídia tradicional 

(jornais impressos, TV, rádio), atualmente tem-se as redes sociais (Instagran, 

WhatsApp, Twetter) em que informações são divulgadas em número e velocidade 

muito maior, além de ser mais acessível. muitas vezes falta acesso a outras 

informações contrastantes para se fazer a crítica. Assim, a sociedade absorve o que 

lhe é transmitido e, não raro, criam-se falsas impressões da realidade. 

No contexto escolar, os livros didáticos podem, também, contribuir na 

conformação de consensos a depender da concepção de mundo tomada por seus 

autores; das concepções teórico-pedagógicas que os orientam e do projeto 

societário com os quais coadunam, cabendo destacar ainda a forma como este 

material didático é tratado/utilizado pelo(a) professor(a) nas escolas, como abordado 

neste trabalho. 
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Em conformidade com Chã (2016, p. 35), para que os sujeitos vinculados ao 

agronegócio assumam o discurso de protagonistas do progresso, precisam difundir a 

imagem positiva de suas ações às custas da apropriação dos bens naturais, da 

degradação ambiental, silenciando também os custos sociais decorrentes deste 

modelo produtivo. Nesse sentido, a indústria cultural e os aparelhos de publicidade, 

propaganda e marketing cumprem papel essencial na construção de ideologias e 

fortalecimento da hegemonia deste setor e de suas classes vinculadas. 

Contudo, entende-se que há, por parte dos que defendem o agronegócio, a 

necessidade de convencimento, a fim de que se torne um modelo inquestionável e 

de fácil aceitação pela sociedade. Várias são as estratégias utilizadas pelos grupos 

dominantes ligados ao campo (produtores capitalizados do rural; empresas ligadas 

ao agronegócio agroquímicos, máquinas e implementos; corporações midiáticas) 

para incutir no imaginário coletivo a ideia de que o agronegócio constitui-se como 

modelo a ser adotado para o desenvolvimento do campo brasileiro. Dentre tais 

estratégias, as peças publicitárias veiculadas pelos meios de comunicação de 

massa (TV, Rádio, Rede Mundial de Computadores, jornais, etc.), em suas mais 

variadas formas, concorrem para isto. 

Dentre as estratégias empregadas para convencer a população, dão-se por 

meio da repetição, nos meios de comunicação, de peças publicitárias veiculadas em 

horários nobres. Por exemplo, Cardoso, Sousa e Reis (2019, p. 841), afirmam: 

A repetição tem por finalidade criar empatia e confiança da população, 
apresentando que todos os setores econômicos – primário, secundário e 
terciário – são absorvidos pelo agronegócio e somente ele é capaz de gerar 
riqueza, empregar as pessoas e garantir a produção, inclusive dos 
alimentos indispensáveis à vida humana.  

O que se incute no imaginário popular, a partir dos meios de comunicação e 

das redes sociais, facilita a expansão e a defesa do agronegócio, invisibilizando a 

Questão Agrária, justamente com base no PCA. Ademais, instiga a propagação de 

ideias da integração do camponês ao mercado capitalista, pois nessa perspectiva a 

única possibilidade de se desenvolverem é a partir do capitalismo ou mesmo que 

não há divisão de classes no agronegócio, pois “o agro é tudo”. 
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Desta forma: 

No PCA, a Questão Agrária não é encarada sob o enfoque da 
conflitualidade. À este grupo de estudos, a questão é tratada de maneira 
conjuntural, sem a perspectiva de transformação dos padrões estruturais. A 
solução respalda-se na integração dos pequenos produtores rurais ao 
sistema capitalista, ou seja, na pluriatividade, com a gradativa 
proletarização do camponês, cujo objetivo é impor um único modelo de 
desenvolvimento para o campo. (CAMPOS; FERNANDES, 2011, p. 34). 

Diferente do PCA, o olhar sob o PQA possibilita enxergar as conflitualidades, 

as transformações dos territórios por meio das práticas sociais existentes na 

dinamicidade do movimento, que faz com que esse espaço esteja em constante 

mudança, em processo de territorialização e desterritorialização do agronegócio e do 

campesinato, ao mesmo tempo. 

3.2 EDUCAÇÃO DO CAMPO SOB A PERSPECTIVA DO PQA 

Além de Fernandes e outros autores, como já citados, que abordam os 

paradigmas agrários, Camacho (2013) aborda-os no contexto da Educação do 

Campo.16 Compreende-se que realizar abordagens nesse sentido é adentrar nos 

campos da pesquisa em Educação do Campo. Segundo Fernandes (2004), o 

conhecimento dos paradigmas agrários atuais é ponto de partida para as pesquisas 

em Educação do Campo e a ausência desse conhecimento pode prejudicar a 

pesquisa. Assim, é necessário conceber a importância dos paradigmas e o que eles 

representam em termos reais para se pensar os conflitos no campo, na perspectiva 

da Educação do Campo. 

De acordo com Camacho e Fernandes (2017, p. 50), 

O processo de construção e consolidação da Educação do Campo somente 
pode ser compreendido a partir do Paradigma da Questão Agrária, 
explicando-o a partir das relações sociais no campo nas disputas territoriais 
entre os modelos de desenvolvimento camponês e capitalista. 

Em vista disso, Camacho (2013) discorre sobre a importância de seguir se 

referenciando pelo PQA. O referido autor acredita que esse paradigma se traduz na 

–––––––––––––––––––––––– 
16 O conceito de Educação do Campo será tratado de forma mais detalhada ao longo do texto. 
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ação do camponês no campo, reterritorializando-se por meio das lutas e que o 

resultado são as conquistas, dentre elas, o fortalecimento do território da Educação 

do Campo. Desse modo, entende-se o processo de reterritorialização do 

campesinato, defendido pelo PQA, pelas constantes lutas dos camponeses para 

construção dos territórios da Educação do Campo.  

Essa construção reflete as conflitualidades, consequências das relações de 

poder engendradas na tentativa de se propor um novo modelo educacional para 

inclusão dos camponeses. Modelo baseado em projeto de campo, pensado por e a 

partir de seus sujeitos, oposto ao estabelecido e mantido pelo Estado, calcado na 

perspectiva neoliberal de educação que se estende para as escolas do campo, o 

qual, desde o início de sua criação no Brasil, é uma extensão da cidade e não 

contempla, de fato, a realidade camponesa.  

Oposto ao modelo neoliberal de educação, a Educação do Campo possui 

uma base paradigmática a qual lhe originou. Ela procede do Paradigma Originário 

da Educação do Campo (CAMACHO, 2013; FERNANDES, 2012). Nesse sentido, de 

acordo com Camacho (2013), seu histórico e seus pressupostos teórico-

metodológicos estão nele fundamentados. Este autor desenvolve sua tese sob a 

perspectiva de que o Paradigma da Educação do Campo se constitui em um 

território imaterial, construído política ideologicamente a partir da tendência 

campesinista do Paradigma da Questão Agrária, o qual dialoga com as tendências 

não-hegemônicas da pedagogia, como a Pedagogia Libertadora-Freireana e a 

Pedagogia do Movimento.17 Pedagogia esta que, segundo Caldart et al.(2017) é 

uma formulação teórica baseada na pedagogia do MST, a qual tem como herança 

suas reflexões pautadas na pedagogia do oprimido e da pedagogia socialista. 

Denota-se nessa perspectiva tem a concepção de educação e de formação humana 

de base matarialista, histórica e dialética.  

O autor afirma que no debate paradigmático da Educação do Campo estão 

presentes os territórios em disputa, portanto pressupõe o reconhecimento das 

concepções de campo, o camponês como classe social e seu modo de vida. Além 

disso, se põe em relevo entre as discussões, a educação como emancipação 

humana. 

–––––––––––––––––––––––– 
17 Sobre pedagogia do movimento, ver: CALDART, Roseli Salete In: CALDAT, Roseli Salete et al. 

(org.). Dicionário da educação do Campo. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, Expressão Popular, 2012, p. 546-560. 



94 

Nessa perspectiva, percebe-se que, o paradigma originário da Educação do 

Campo (re)constrói todo o sentido educacional, instituindo a Educação do Campo 

como um modelo resultante da luta camponesa que ao ser concretizado torna se 

instrumento de resistência, pois faz parte do processo de luta contra a 

territorialização do agronegócio e em favor da reterritorialização camponesa. Nas 

palavras do autor,  

[...] a ‘Educação do Campo é uma prática pedagógica resultante da luta 
camponesa, mas também, é um instrumento desta luta contra 
terrritorialização do agronegócio nocampo e pela 
reterritorialização/recamponização’. (CAMACHO, 2014, p.24). 

Portanto, entende-se que, na perspectiva do PQA, reconhecem-se estratégias 

das disputas territoriais por parte dos camponeses para a garantia social do direito à 

educação, bem como estratégia de existência dos camponeses e resistência contra 

a expansão do capitalismo no campo. Conforme destaca Camacho (2019, p. 65), 

“[...] para a existência dos territórios camponeses e para a territorialização da 

Educação do Campo, também, se faz necessário romper com a lógica capitalista de 

produção”. 

Assim, percebe-se que a territorialização do capital no campo se apresenta 

como uma ameaça à Educação do Campo que, entre outros objetivos, busca 

reafirmar a identidade camponesa, mas com o avanço do agronegócio, além dos 

conflitos por terra, ainda se insere no contexto a expropriação e a expulsão dos 

camponeses com suas famílias, os quais não conseguem, por vezes, resistir no 

campo por conta das imposições colocadas pelo capitalismo. Desse modo, acabam 

se desterritorializando e reterritorializando nas cidades ou no campo, em um 

movimento de saída e de retorno. 

Diante do exposto, a Educação do Campo reflete a luta de classes, buscando 

resistir aos antagonismos impostos por meio da execução de um projeto de campo 

criado e difundido pelo capital. Para Camacho (2012), a Educação do Campo, no 

seu projeto original, pressupõe produzir e disseminar conhecimento, numa 

perspectiva revolucionária, atrelada aos anseios da classe social camponesa, 

voltada para a ação política. 

Entende-se as disputas existentes no campo perpassam pela Questão 

Agrária brasileira e precisam ser compreendidas. Assim, para Ross (2012, p. 1): 
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Na compreensão da Questão Agrária brasileira é central a análise do 
enfrentamento entre campesinato e as formas de manifestação do 
capitalismo no campo, sejam elas consideradas produtivas (agronegócio), 
ou de caráter especulativo e rentista (latifúndio). Na conflitualidade entre 
camponeses e o agronegócio verifica-se um conjunto de ações assentadas 
no território que se erguem como parte das estratégias de existência, 
resistência e expansão de ambos os modelos de desenvolvimento. 

Percebe-se que a Educação do Campo é parte dessas ações assentadas no 

território, como exposto por Ross (2012), e envolve disputas tanto por território 

material como, por exemplo, a terra, como também por território imaterial 

(conhecimento). 

Compreende-se, a partir do exposto, que a concretização da Educação do 

Campo só é efetivamente possível quando instrumentalizada para luta contra o 

capital, o qual tem no agronegócio sua principal base no campo. Assim, percebe-se 

que, no debate sob a perspectiva do PQA e no alinhamento a essa concepção 

teórica, adquire-se parte dessa instrumentalização a partir da leitura das 

contradições sociais, econômicas e políticas no campo e no questionamento do que 

está posto para a educação. 

Para Camacho (2012), não há como pensar a Educação do Campo fora do 

PQA, pois é nesse paradigma que se elabora o pensamento coerente com a 

existência e resistência dos camponeses. Para ele, na perspectiva teórica do PCA, o 

campo do camponês é visto como atrasado, arcaico e, portanto, deve ser eliminado. 

Camacho e Fernandes (2017, p. 52) destacam ainda que no PQA orienta-se para 

“[...] a crítica ao modelo vigente, e a perspectiva de superação desse modelo 

apontando para a possibilidade de construção de um outro modelo, por meio da 

luta/disputa/conflitos territoriais entre classe e grupos sociais”. 

Ao se tratar sobre a constituição originária da Educação do Campo, 

identificando o contexto de sua emergência, as práticas que a embasam, bem como 

dos sujeitos que lhe dão materialidade, Caldart (2009, p. 35) acrescenta: 

A Educação do campo toma posição, age, desde uma particularidade e não 
abandona a perspectiva da universalidade, mas disputa sua inclusão nela 
(seja na discussão da educação ou de projeto de sociedade). Sim! Ela 
nasce da 'experiência de classe' de camponeses organizados em 
movimentos sociais e envolve diferentes sujeitos, às vezes com diferentes 
sujeitos, às vezes com diferentes posições de classe. 

Enquanto no PQA há a tese de recriação do campesinato, no PCA, a tese 

segue afirmando a necessidade de uma modificação do campesinato em agricultura 
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familiar, realocando e inserindo o camponês no mercado, transformando-o em 

agricultor familiar. Contudo, no referido estudo, ancora nos pressupostos de que a 

Educação do Campo é um território material e imaterial, formado a partir da 

tendência campesinista do PQA, tendo claro que esse modelo se encontra em 

disputa pelo fato de que o próprio campo também se encontra em disputa por 

diferentes modelos e processos de progresso territorial e educacional. 

Existe uma relação intrínseca entre a tendência campesinista do Paradigma 

da Questão Agrária e o Paradigma Originário da Educação do Campo. Só é possível 

pensarmos a construção de uma Educação do Campo emancipatória a partir da 

tendência campesinista do Paradigma da Questão Agrária. Porque ao entendermos 

a recriação do campesinato a partir do processo desigual e contraditório do 

desenvolvimento do capital no campo e a partir da sua resistência na luta pela/na 

terra/território, permite pensarmos a possibilidade de permanência do campesinato 

sob o modo de produção capitalista (CAMACHO, 2014, p. 24). 

Então, em consonância com os defensores do PQA, entende-se que não há 

como pensar a Educação do Campo pela perspectiva do PCA, pois, como afirma 

Camacho (2014), seria como se estivesse pensando a Educação do Campo sem o 

campo. Na perspectiva defendida pelo autor, não há como fazer Educação do 

Campo sem inserir a práxis dos sujeitos que lhes constituiu, considerando suas 

necessidades materiais e simbólicas. 

Nesse sentido: 

Nos anos de 1980, com a ampliação do número de ocupações e 
assentamentos organizados no MST, as questões educacionais dos 
camponeses e trabalhadores rurais ficaram mais visíveis. A existência de 
um número reduzido de escolas e o trabalho com conteúdos caracterizados 
pela ideologia do Brasil urbano fizeram com que o movimento social 
iniciasse novas experiências e produzisse documentos mostrando as 
necessidades e as possibilidades na construção de uma política pública de 
educação do campo. O movimento social questiona o paradigma da 
educação rural e propõe a educação do campo como um novo paradigma 
para orientar as políticas e práticas pedagógicas ligadas aos trabalhadores 
do campo. Questiona, em essência, os interesses da classe dominante 
expressos no paradigma da educação rural e as contradições do modo de 
produção capitalista. (SOUZA, 2008, p. 1094). 
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Neste trabalho, não se aprofundará no conceito de práxis,18 contudo, toda vez 

que se remete a este conceito, far-se-á ancorado na abordagem freireana de 

educação que considera o movimento dialético entre ação-reflexão para 

transformação da estrutura social. Segundo Freire (2015, p.52), a práxis “é a 

reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. Sendo assim, essa 

é a tentativa de exercício, justamente estabelecendo as relações entre território, 

Questão Agrária, Educação do Campo e os paradigmas (Questão Agrária e da 

Educação do Campo), não, necessariamente, nesta ordem. 

Em conformidade com Camacho (2014, p. 318), “Existe uma relação 

intrínseca entre a tendência campesinista do Paradigma da Questão Agrária e o 

Paradigma Originário da Educação do Campo.” De acordo com defesa realizada 

pelo autor, “Só é possível [...] pensarmos a construção de uma Educação do Campo 

emancipatória, a partir da tendência campesinista do Paradigma da Questão 

Agrária.” (CAMACHO, 2014, p. 318). 

O autor defende, portanto: 

[...] o Paradigma Originário da Educação do Campo, como um conjunto de 
procedimentos socioeducativos que objetivam a resistência material e 
cultural camponesa frente às tentativas de sua destruição por parte do 
capital na forma do agronegócio. (CAMACHO, 2014, p.318). 

Conforme elaborações tecidas pelo autor supracitado, para a compreensão 

sobre a construção da Educação do Campo algumas características necessitam ser 

consideradas, quais sejam: a necessidade de se ter uma educação de qualidade no 

campo tendo em vista a exclusão social a que historicamente foram submetidos os 

habitantes do campo, haja vista a ausência de políticas públicas que atendessem a 

suas demandas por educação. 

Uma segunda característica, apontada por Camacho (2014, p. 319), destaca-

se a especificidade que marca a Educação do Campo, pois de acordo com suas 

elaborações “Não basta levar a educação para as áreas rurais, esta educação tem 

que ser condizente com a realidade desses sujeitos que moram no campo.” Nessa 

direção, defende-se um projeto de educação pensado a partir da realidade vivida 

pelos sujeitos que moram e trabalham no campo, logo é reivindicada por seus 

–––––––––––––––––––––––– 
18 O conceito de práxis utilizado nesta pesquisa ancora-se nas elaborações tecidas por Freire (2015). 
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sujeitos e a partir de suas especificidades. Destarte, uma educação que “[...] seja 

condição e produto da sua reprodução material e simbólica”. (CAMACHO, 2014,  

p. 319). 

A terceira característica, destacada pelo autor anteriormente citado: 

[...] é a que define a sua especificidade no interior do Paradigma da 
Questão Agrária, é o fato de a Educação do Campo ter uma proposta 
emancipatória. Ela é uma educação contra o capital, mais especificamente, 
contra o agronegócio. (CAMACHO, 2014, p. 319, grifo do autor). 

Compreende-se a importância de se ter conhecimento da realidade a partir da 

“leitura do mundo”. É nessa perspectiva que se concebe a Educação do Campo em 

sua proposta de construção de conhecimento, a partir da vida do aluno, de sua 

história, compondo elos entre o sujeito e seu mundo de vivência. 

Nesse contexto, é importante analisar a Questão Agrária presente nos LDGC, 

os materiais didáticos elaborados em vista de atender às especificidades da 

Educação do Campo e, sobretudo, auxiliar na disseminação de conhecimento e 

reflexão sobre a realidade vivida e, a partir disso, elaborar o projeto de campo para 

uma possível mudança social. 

A Educação do Campo emergiu entre as lutas e os movimentos dos 

camponeses. Porém, não raro observam-se contradições entre o que foi colocado 

como demanda pelos movimentos sociais para o Estado, como projeto de educação, 

e o que o foi elaborado e implementado, pois ao ser absorvida pelo Estado, por 

empresas e por seus institutos de responsabilidade social, acabou rompendo com o 

caráter revolucionário, que é a base da Educação do Campo, tornando-se 

dependente do capital, processo contrário à resistência política, cultural e 

econômica. 

As políticas públicas são elaboradas com base em estudos científicos 

apropriados por intelectuais orgânicos e incorporadas às ações do Estado, ou por 

grupos com fins em determinados interesses econômicos e políticos. Raramente se 

esperam discursos por parte dos governos de modo a atender os que defendem o 

PQA e, quando se atende, é de modo exíguo, não de maneira generalizada em todo 

o país. 

Adotar teoricamente o PQA significa defender concepções geradoras de 

igualdade social, condição antagônica ao capitalismo defendido pelos governantes, 

capitalistas e latifundiários. Entretanto, os teóricos e sujeitos ligados ao PCA 
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estimulam cada vez mais o desenvolvimento do capitalismo no campo, compactua 

com o modelo hegemônico agropecuário e com a manutenção na estrutura agrária 

tal como está. Como não poderia ser diferente, corrobora com o desestímulo às 

políticas que beneficiam os camponeses, sobretudo para a emancipação. 

Não se deve omitir o estímulo estatal, de décadas, às políticas para expansão 

do capitalismo no campo e a manutenção do latifúndio. Silva (1982), em seu livro 

intitulado “A modernização dolorosa”, explicitava que, desde a década de 1960, 

havia os mecanismos do Estado no sentido de sua atuação política em prol da 

modernização, do estímulo ao grande capital, à permanência do latifundiário 

brasileiro e à falta de políticas aos camponeses. 

Nas palavras do autor,  

[...] as políticas de estímulo à modernização não atingiram as pequenas 
unidades agrícolas. E ainda, o [...] desenvolvimento do capitalismo no 
campo tem servido na maioria das vezes para a manutenção do sistema 
latifundiário. (SILVA, 1982, p. 30-40). 

Considerando os LDGC como resultado de políticas públicas/programas 

voltados ao atendimento das demandas colocadas pelos camponeses, via Educação 

do Campo, pensadas pelos movimentos sociais e elaboradas a partir do Estado, 

pressupõe-se que há distanciamentos entre o proposto e reivindicado por estes 

movimentos e aquilo apresentado nos LGDC. Não raro, estes materiais são 

elaborados carregando o discurso de aproximação ao grande capital e ao latifúndio, 

nem sempre evidenciando as contradições inerentes à sociedade de classes no 

interior do modo de produção capitalista. Assim, por ser um material amplamente 

utilizado no contexto escolar brasileiro, acaba corroborando para a construção de 

consensos sobre o modelo produtivo hegemônico orientado pelo agronegócio, 

pautado pelo PCA. Por isso, procedeu-se, como escrito anteriormente, a Coleção 

“Novo Girassol, Saberes e Fazeres do campo”, também pela editora FTD S.A.19 

–––––––––––––––––––––––– 
19 Quadro Societário: Dario Bartoline – Diretor, Delcio Afonso Balestrin – Presidente, Antonio Luiz 

Rios da Silva – Diretor, Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretor, Ricardo Tavares de Oliveira – 
Diretor; Andre Daniel Vasconcelos – Diretor; Reginaldo Soares Damascendo – Diretor; Celiany 
Alves Feitosa – Diretor; Antonio Benedito de Oliveira - Conselheiro de Administração; Jorge Gaio - 
Conselheiro de Administração; Lino Alfonso Jungbluth - Conselheiro de Administração. Ricardo 
Grau - Conselheiro de Administração; Rogério Renato Mateucci - Conselheiro de Administração; 
Vanderlei Siqueira dos Santos - Conselheiro de Administração, Tercilio Sevegnani - Conselheiro de 
Administração; Paulo Serino de Souza - Conselheiro de Administração; Aramis Antonio da Luz. 
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Os LDGC deveriam se apoiar em concepções teóricas do PQA, uma vez que 

possibilitariam a compreensão de mundo dos camponeses, por meio da construção 

de um pensamento crítico, a partir de seu lugar de vivência e de suas experiências, 

em vista de que os envolvidos no processo de Educação do Campo se tornassem 

capazes de proporcionar mudanças em seus territórios por meio de atitudes 

revolucionárias. Tais territórios são constituídos e marcados, contraditoriamente, 

pelos conflitos entre os latifundiários capitalistas e camponeses. Desta forma: 

A Educação do Campo – na perspectiva do Paradigma da Questão Agrária 
(PQA) – é, necessariamente, projeto de oposição ao agronegócio, pois é 
formada pelos sujeitos da resistência ao modelo de desenvolvimento 
capitalista no campo que os desterritorializa. A oposição da Educação do 
Campo ao agronegócio reflete a luta de classes no campo, bem como a 
disputa territorial da classe camponesa com os empresários do agronegócio 
no espaço rural. (CAMACHO, 2019, p. 66). 

A educação baseada na concepção do PQA na perspectiva campesinsta, a 

qual se defende neste trabalho, foi gestada no interior do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O movimento educacional, como bandeira 

de luta levantada por movimentos sociais ligados ao campo, para o fortalecimento 

do território camponês, abarcou propostas político-pedagógicas atreladas ao projeto 

da emancipação social no campo. Assim, para se ter melhor noção das questões 

relacionadas à Educação do Campo e sua origem, no próximo tópico breves 

considerações são tecidas sobre a relação entre o MST e essa modalidade 

educacional. 

A perspectiva de Educação do Campo migrou do interior dos movimentos 

sociais e se concretizou enquanto Política Pública para o campo. Entretanto, no 

Brasil, em sua imensa extensão, não se teve essa política de igual modo a todos os 

lugares, tanto é verdade que em muitos nem se efetivou. Contudo, mesmo havendo 

esses materiais didáticos voltados à Educação do campo, por vezes, os envolvidos 

no processo sequer têm ideia do que seja Educação do Campo, como ficou 

demonstrado na pesquisa de mestrado sobre a caracterização das escolas no/do 

campo da microrregião de Iporá.20 Na pesquisa mencionada, professores e gestores 

das escolas não possuíam conhecimento sobre Educação do Campo. 

–––––––––––––––––––––––– 
20 Dissertação de mestrado intitulada: “Caracterização das escolas localizadas no campo na 

Microrregião de Iporá-Go (2014). Conf. RODRIGUES, Silvaci Goncalves Santiano. 
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Assim, os LDGC, como resultado de conhecimento elaborado e apropriado 

por grupos e/ou indivíduos no contexto da Educação do Campo, farão parte desse 

trabalho e serão acrescidos no próximo capítulo. 

Sabe se que o MST é um dos movimentos socioterritoriais de luta pela 

Reforma Agrária e, ao longo dos tempos, reivindica seus espaços, mudando a 

realidade no campo por meio da constituição de territórios, sejam eles materiais, 

como acampamentos e assentamentos, ou imateriais, como a Educação do Campo 

e os livros didáticos oriundos do Programa Nacional do Livro Didático para o Campo 

(PNLD-Campo), que integra o Eixo I Gestão e Práticas Pedagógicas do Programa 

Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO). 

Nesse contexto, compreende-se a constituição dos territórios da Educação do 

Campo como estratégias de resistência ao capitalismo no campo e ao agronegócio, 

pois, a cada dia intensifica e faz uso de suas estratégias de convencimento por meio 

dos elementos constitutivos do PCA, impondo aos camponeses a ideia de que a 

única alternativa para se resolver os problemas do campo é a integração do 

camponês ao mercado ou o caminho da proletarização. 

Assim, para se ter melhor noção das questões relacionadas à Educação do 

Campo e sua origem, no próximo capítulo, breves considerações são tecidas sobre 

a relação entre o MST e essa modalidade educacional. Ademais, reitera-se, aqui, 

que a Reforma Agrária pode ser um dos pontos cruciais para se resolver a Questão 

Agrária no Brasil. Entretanto, segundo Fernandes (2001), esta questão não se 

resolve apenas com distribuição de terras, mas com as novas relações de poder por 

meio da participação da classe trabalhadora na efetivação de políticas públicas. 

Destarte, entende-se que o MST, como movimento socioterritorial dos 

trabalhadores rurais organizados, institui essas novas relações de poder e, ao longo 

dos anos, tem contribuído para o avanço das lutas camponesas e como 

consequência, a implementação de políticas públicas no campo, nas últimas 

décadas, entre elas a Educação do Campo. Nesse sentido, há que se compreender 

esses movimentos e sua relação com a Educação do Campo, o que será acrescido 

no próximo capítulo. 

                                            
Caracterização das escolas localizadas no campo na microrregião de Iporá – GO. 2014. 119 
f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2014. 
Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5437. Acesso em: 20 mar. 2021. 
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4 CARACTERÍSTICAS DA TERRITORIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

BRASILEIRO: DA LUTA À LEGISLAÇÃO 

4.1 A EDUCAÇÃO DO CAMPO E O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SEM-TERRA (MST) 

Dentre os feitos realizados pelo MST, estão as bases populares que deram 

origem à Educação do Campo. Tais bases implicam pelo menos em tese, a 

subversão da ordem imposta pelo capital, isso porque não são estabelecidas de 

cima para baixo, como a educação ofertada em escolas da cidade. Trata-se de 

iniciativas inovadoras e remetem à realidade do povo que vive no e do campo. 

As bases populares da Educação do Campo surgiram em paralelo às 

organizações de movimentos socioterritoriais de luta pela terra, principalmente do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e, segundo Santos, Souza 

(2007, p. 213), “O MST concebe a educação como um dos meios de transformação 

social e de luta pelo processo de democratização dos direitos da população do 

campo”. 

Assim, foi no contexto da organização desse movimento e do surgimento dos 

acampamentos de sem-terra que começaram a materializar, também, ideias de 

construção de um modelo educacional, articulado aos aspectos culturais, aos 

direitos sociais e às necessidades próprias à vida dos povos do campo, o que vem 

sendo proposto ao longo dos últimos anos. Para Dalmagro (2011, p. 44), “[...] a 

preocupação do MST com a escola está presente desde o início do movimento”. 

Entende-se a Educação do Campo diretamente vinculada à luta dos 

trabalhadores rurais sem-terra. Para se confirmar tal afirmativa, Santos, Souza 

(2007, p. 213) afirma: “[...] a educação do campo vem conquistando espaço na 

agenda educacional nacional desde 1997, quando o MST organizou o I Encontro 

Nacional de Educadores da Reforma Agrária – I ENERA.21“ Assim, percebe-se que 

há intrínseca relação entre a Educação do Campo e os movimentos de resistência, 

que lutam contra o capitalismo em favor da reforma agrária e outros direitos 

garantidos pela Constituição Federal de 1988. 

–––––––––––––––––––––––– 
21 Será mencionado mais à frente no texto. 
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Em meio à estrutura agrária brasileira concentrada, às estratégias capitalistas 

implementadas no campo, bem como à expansão do modelo de desenvolvimento 

agropecuário, o processo de exclusão dos camponeses, via expropriação/expulsão e 

redução de condições para se manterem no espaço agrário, são fatores que vêm, ao 

longo das décadas, contribuindo para criação e organização de movimentos 

socioterritoriais, como o MST, bem como suas pautas reivindicatórias, dentre elas a 

Educação do Campo. 

Ademais, percebe-se esse movimento, ao longo dos anos, buscando reunir 

camponeses para defesa de direitos sociais no campo, com o objetivo principal de 

lutar pela terra e pela reforma agrária. Desse modo, conforme explicita Fernandes: 

O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um movimento 
socioterritorial que reúne em sua base diferentes categorias de camponeses 
pobres – como parceiros, meeiros, posseiros, minifundiários e trabalhadores 
assalariados chamados de sem-terra – e também diversos lutadores sociais 
para desenvolver a luta pela terra, pela reforma agrária e por mudanças na 
agricultura brasileira. (FERNANDES, 2012, p. 496). 

Esses grupos de trabalhadores têm diversos modos de se organizarem para 

reivindicarem os seus direitos. No que se refere à forma de atuação desse 

movimento, segundo Fernandes (2012), ele atua em vários setores como na 

produção, educação, cultura, saúde, políticas agrícolas e infraestrutura social e, é no 

processo de luta, o qual tem sido também de resistência, o MST tem materializado 

suas propostas. 

A materialização das propostas desse movimento foi se fazendo concreto a 

partir da espacialização e territorialização de grupos, por meio de formação de 

acampamentos que, posteriormente, tornaram-se assentamentos e também outras 

conquistas, como por exemplo, as políticas públicas para a Educação do Campo. 

Assim, o MST é um movimento socioterritorial nascido a partir da necessidade de 

luta pela reforma agrária, a partir das mudanças estruturais na sociedade. Nesse 

sentido, trata-se de um “movimento social, organizado, que tem sistematicamente 

confrontado a ordem estabelecida desde o final do regime militar, na década de 80.” 

(AYOUB, 2007, p. 80). 

Em meio às conflitualidades, emergem as resistências desses grupos de luta, 

os quais têm se destacado, mas ao mesmo tempo atacados, descredibilizados por 
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indivíduos e/ou grupos que defendem os interesses das classes dos detentores de 

poder territorial no campo. 

4.2 DESENVOLVIMENTO, CRESCIMENTO E ATAQUES AO MST 

O MST tem crescido, está presente em todo o território brasileiro e contribui 

para o desenvolvimento do campo, como afirma Fernandes (2012, p. 496): “[...] o 

MST está organizado em 24 das 27 unidades federativas”. Para Fernandes (2007, p. 

11), “Desde o início dos anos 1980, o Movimento dos Sem Terra vem ganhando 

visibilidade social e, no início dos anos 1990, já era considerado o maior movimento 

social da América Latina”. 

O autor supracitado afirma que seu processo de formação começou no 

período entre 1978 a 1983, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), no 

Centro-Sul do Brasil, mas seu marco está no primeiro encontro ocorrido no Paraná. 

Como escrito por Fernandes, (2012, p. 496), “O Primeiro Encontro do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aconteceu entre os dias 20 e 22 de janeiro de 

1984 em Cascavel (PR), e considera-se o dia 21 de janeiro como data oficial de 

fundação do MST”. 

Segundo Fernandes (2008), no mesmo período do processo de 

redemocratização do país, na década de 1980, observa-se, simultaneamente, a 

consolidação do modelo agroindustrial e agroexportador, as lutas pela terra, pela 

reforma agrária e, também, o aumento das ocupações de terra por parte dos 

movimentos socioterritoriais, os quais vão sendo ampliados a partir da década de 

1990. 

Para ilustrar a ampliação dos movimentos socioterritoriais, apresenta-se aqui 

uma imagem do “Atlas da Questão Agrária Brasileira”, publicado pela UNESP, 

possibilitando, por meio dos dados do DATALUTA, constatar essa afirmação. Assim, 

a figura 1 demonstra as ocupações de terra no Brasil, as famílias em ocupações, 

assentamentos criados, famílias assentadas e área dos assentamentos, 

compreendendo o período entre 1979 a 2006, não apenas ao MST, mas, também, 

de outros movimentos socioterritoriais, como a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG),. A tabela 1 demonstra, em números, a 

territorialização dos movimentos socioterritoriais no período. 
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Tabela 1 - Brasil: ocupações, assentamentos e área de assentamentos – 1979-2006 

 
Ocupações de 

terra 
Famílias em 
ocupações 

Assentamentos 
criados 

Famílias 
assentadas 

Área (ha) 

1979-1987 - - 436 105.778 7.247.245 

1988 71 10.491 123 28.251 2.053.290 

1989 86 20.350 115 12.136 696.200 

1990 50 7.314 31 3.620 158.755 

1991 85 14.990 87 15464 774.640 

1992 93 17.838 167 22.251 1.262.894 

1993 116 19.442 74 5.513 196.473 

1994 163 23.016 42 10.346 503.141 

1995 186 42.746 409 63.622 2.957.220 

1996 458 78.263 505 64.964 3.912.346 

1997 513 69.453 710 92.296 3.645.960 

1998 828 111.396 757 79.481 3.039.558 

1999 897 118.620 599 51.379 2.215.473 

2000 528 83.790 426 38.463 2.182.712 

2001 283 45.537 475 35.606 1.833.080 

2002 273 40.966 417 31.857 2.584.210 

2003 555 92.883 327 29.553 5.290.618 

2004 702 118.225 498 44.548 5.371.812 

2005 569 73.283 1.056 124.040 14.523.107 

2006 553 58.717 412 53.878 4.104.033 

TOTAL 7.009 1.047.320 7.666 913.046 64.552.767 

Fonte: DATALUTA. Org: Girardi, Paulon Eduardo (2016). Reorganização: Rodrigues, Silvaci 
Gonçalves Santiano. 

O objetivo aqui não é analisar ano a ano o avanço, mas explicitar, em 

números, a ampliação dos movimentos socioterritoriais ao longo dos anos. Nota-se 

que os números são variados, mas no ano de 1996 aumentaram consideravelmente 

as ocupações, também o número de famílias em ocupações, de assentamentos 

criados, de famílias assentadas e, por fim, ampliam-se as áreas de assentamentos, 

como demonstrado na tabela 1. 

Ressalta-se que, no ano de 2005, houve redução no número de ocupações 

de terra e de famílias em ocupação, em relação ao ano de 2004, sendo que, em 

2004, havia 702 ocupações e, em 2005, 569. Quanto às famílias em ocupação, no 

ano de 2004, havia 118.225, caiu para 73.283, em 2005. Assim, nesses dois anos 

houve decréscimo nas ocupações e no número de famílias em ocupações. 
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Contudo, ampliou-se a criação de assentamentos e, também, a área de 

assentamentos. Como demonstrado na tabela 1, o número de assentamentos 

criados passou de 498, em 2004, para 1056, em 2005. As famílias assentadas 

passaram de 44.548 para 124.040 nos respectivos anos e, também, houve aumento 

na área de assentamentos, de 5.371.812 ha para 14.523.107 ha. 

Assim, as ocupações realizadas pelos movimentos socioterritoriais, ao longo 

dos anos, tornaram-se mais intensas, evidenciando as conflitualidades a partir da 

criação de assentamentos rurais, representando a luta dos camponeses, os quais 

haviam sido reprimidos na Ditadura Militar (1964-1985), como escreveu Fernandes 

(2012). Desse modo, o MST vem, há décadas, espacializando-se na cidade e no 

campo e territorializando-se22 no campo, instituindo espaços de resistências. 

Para demonstrar a espacialização e a territorialização dos movimentos sociais 

no Brasil, utilizou-se aqui a figura 2, com o mapa de famílias em ocupações e 

famílias assentadas no período de 1988 a 2006, segundo dados do DATALUTA 

contidos no site brasilagrário.com.br, quando faz referência ao “Atlas da questão 

agrária brasileira”. 

A seguir a figura 2 demonstrará que todos os estados brasileiros têm famílias 

em ocupação e, também, famílias assentadas e, de acordo com Girardi (2016), em 

publicação feita no site atlasbrasilagrario.com.br, as ocupações não foram efetivadas 

apenas pelo MST, pois inclui diferentes movimentos socioterritoriais. As áreas 

ocupadas são latifúndios, terras devolutas e imóveis rurais onde leis ambientais e 

trabalhistas foram desrespeitadas, ou seja, as propriedades ocupadas são as que 

não cumprem a função social da terra, como dispõe no artigo 186 da Constituição 

Federal de 1988. A letra da Lei dispõe: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: I–aproveitamento racional e adequado; II–
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; III–observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho; IV–exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 

–––––––––––––––––––––––– 
22 Nos últimos anos, tal processo foi percebido nas cidades, sobretudo, por meio do Armazém do 

Campo do MST. São locais de comercialização de produtos da Reforma Agrária, vinculados ao 
MST, presentes em várias cidades brasileiras. Para saber mais, consultar: 
https://armazemdocampo.shop/. Acesso em: 11 dez. 2021. 
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Figura 2 - Brasil: famílias em ocupações e famílias assentadas – 1988-2006 

 
Fonte: GIRARDI, Eduardo Paulon. DATALUTA. atlasbrasilagrario.com.br. 

Para Girardi (2016), as ocupações demonstram que, se o Estado não cumpre 

a Constituição, a ação dos movimentos socioterritoriais coopera para o cumprimento 

das leis. Contudo, esse autor afirma também que, além de lutar contra o latifúndio 

improdutivo para garantir direitos, lutam também contra a territorialização do 

agronegócio. Os movimentos atuam ocupando áreas de produção em grande 

escala, que estão devidamente legais. O autor esclarece que essas ocupações se 

dão apenas para fim de protesto, pois as terras em produtividade não são 

desapropriadas para a reforma agrária. 

Entretanto, os dados apresentados na figura 2 não correspondem a apenas 

conquistas do MST, mas houve crescimento desse movimento, ao longo dos anos, 
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ampliando-se, amadurecendo-se e destacando-se na difusão de sua pauta, como a 

Educação do Campo. Ademais, a principal contribuição foi no processo de 

reterritorialização dos camponeses no campo, pela recriação. 

Segundo Santos, Souza (2013), a construção do MST é fruto do 

amadurecimento político/ideológico e tem atuado a partir de três frentes: primeira, 

quebrar as cercas do latifúndio, o que significa fazer reforma agrária; segunda, 

quebrar as cercas da ignorância, ou seja, fazer educação a partir do povo para o 

povo e terceira, fazer transformação social, o que compreende mudar a ordem da 

sociedade vigente. 

Assim, para a almejada transformação social, o MST envolve, em seus 

objetivos, as questões sociais, políticas e econômicas e, de acordo com Santos, 

Souza (2013), o MST, ao longo de sua formação, foi se organizando e se estruturou 

em setores. Um destes é responsável por aspectos relacionados à educação, o qual 

cuida das questões burocráticas junto às administrações municipal, estadual e 

federal. O termo “Setor de Educação”, dentro do movimento, tem caráter político/ 

ideológico, pois foi dado pelos sem-terra ao grupo que cuida de implementar a 

educação nos acampamentos e assentamentos e, é exatamente de setor que surge 

a Educação do Campo. Para Dalmagro (2011), a educação e a formação no âmbito 

do MST estão sempre voltadas à transformação da sociedade, com objetivos claros, 

quais sejam: desenvolver a consciência de classe e revolucionária, tanto nos 

educandos, quanto nos educadores. 

Percebe-se que o MST desempenha papel social preponderante, pois no que 

se refere à educação idealizada pelo movimento, essa propõe o rompimento com as 

estruturas da escola hegemônica. Acrescenta-se aqui que, mesmo sendo um 

movimento ativo, preocupado com as desigualdades sociais, especialmente no 

campo, que se esforça pela conquista de direitos sociais, o MST tem sido tratado 

com discriminação e preconceito pela sociedade civil, isso porque a mídia propaga23 

a ideia de um ativismo violento, tumultuoso, truculento, desordeiro. Essa 

disseminação de ideias discriminatórias provoca a perda de credibilidade do 

movimento diante de alguns setores mais conservadores da sociedade, mesmo 

entre os trabalhadores. 

–––––––––––––––––––––––– 
23 Ver: AZEVEDO, Reinaldo. O MST e o terrorismo oficializado. Veja, 5 nov. 2009. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/o-mst-e-o-terrorismo-oficializado/. Acesso em: Acesso em: 
11 dez. 2021. 
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Para se ratificar o afirmado no parágrafo antecessor, Ayoub (2007), ao 

concluir seu trabalho intitulado “Mídia e Movimentos Sociais: a satanização do MST 

na Folha de S. Paulo”, mostra: 

[...] o MST tem sido vítima de manipulação por parte da imprensa, que tem 
feito isso rotineiramente ao longo dos últimos vinte anos. E tem feito com 
conhecimento de causa, com objetivos claros de defesa da classe 
dominante, da qual os proprietários dos meios de comunicação fazem parte. 
Com base nos seus próprios interesses de classe, a grande imprensa 
produz um processo de manipulação que resulta na construção de uma 
‘realidade’ artificial. (AYOUB, 2007, p. 92). 

Ademais, esse autor afirma que os ataques ao MST servem também para 

desqualificar o movimento e atingir as esquerdas brasileiras, as quais são 

associadas a ele sempre que abordados pela mídia. Segundo Ayoub (2007, p. 80), 

“[...] os proprietários dos meios de comunicação querem e exigem participação no 

poder. Assim, interferem não apenas no embate ideológico, mas também na disputa 

política e no processo eleitoral”. 

Seguem duas imagens com exemplos de abordagens da mídia em 2018, ano 

eleitoral. Uma delas, da Agência Brasil, afirma que mulheres do MST promovem atos 

de vandalismo em parque gráfico do Grupo Globo e outra, a Folha de São Paulo, 

noticiando que o MST “invade” fazenda de um empresário que comemorou a prisão 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seguem as imagens 3 e 4 com os títulos 

das matérias. 

Figura 3 - A divulgação do MST pela mídia 

 
Fonte: Agência Brasil, 2018. 

Figura 4 - Divulgação do MST pela mídia 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2018) 
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Percebe-se pelas figuras 3 e 4, nos títulos das matérias, que essas notícias 

veiculadas pela mídia em relação ao MST geralmente são produções com intuito de 

desqualificar o movimento. Ademais, atrelá-lo a discursos políticos para 

favorecimento de um ou outro partido ou candidatos específicos. Sobre isso, Ayoub 

(2007), a partir de sua pesquisa sobre a veiculação de notícias relacionadas ao MST 

na Folha de São Paulo, afirma que os ataques da mídia têm ligação com o processo 

eleitoral. Assim afirma: 

Os meses que apresentam mais referências são os considerados cruciais 
para o ano eleitoral. Abril e maio é a época de definição de candidaturas. 
Por outro lado, julho é o mês imediatamente após as convenções 
partidárias. No mês de junho que são realizadas as convenções que 
oficializam as candidaturas. Mas é em julho, após as convenções, que os 
candidatos podem se apresentar oficialmente. O componente ideológico 
está presente na tentativa do jornal de interferir no processo eleitoral. A 
mídia sempre apresentou o MST como tendo ligações com a chamada 
esquerda brasileira. Ao dar ênfase às ações do MST nos meses com 
importância eleitoral, a Folha pretende reforçar o imaginário popular repleto 
de medos e preconceitos. (AYOUB, 2007, p. 86). 

Contudo, não é apenas o jornal Folha de São Paulo, mas vários outros 

veículos de comunicação representantes da elite brasileira, incumbem-se de infamar 

a imagem do MST, de desqualificar, de reduzir a importância social desse 

movimento. Até mesmo a classe trabalhadora, a qual deveria apoiar o movimento, 

muitas vezes auxilia no processo combativo desses que lutam por seus direitos, 

principalmente o direito à terra. Isso ocorre, muitas vezes, pelo fato de esses 

trabalhadores estarem a serviço dos seus patrões e, assim, defendem suas 

posições ideológicas e políticas. Como afirma Ayoub (2006): 

O processo de combate ao MST também conta com a participação de 
jornalistas, empregados das empresas, que são alinhados com a ideologia 
patronal, ou, no mínimo, recebem uma carga cultural forte e acabam 
assimilando o posicionamento – ideológico – contrário às lutas do 
movimento. (AYOUB, 2006, p. 14). 

Quando se afirma que não é apenas um veículo de comunicação, importa 

explicitar outro exemplo observado no texto de Aline Ribeiro intitulado: “MST, um 

exército encurralado”, publicado na Revista Época, no dia 12 de fevereiro de 2020, o 

qual traz a seguinte manchete: “Conhecido por invadir propriedades rurais com 

foices e cassetetes, o movimento quer combater o governo vendendo comida 

saudável para descolados”. E segue a parte introdutória do texto: 
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Os facões, baionetas e cassetetes de madeira, brandidos para o alto em 
invasões de terra já não são mais a marca registrada do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Sem conseguir assentar um único 
sem-terra nos últimos cinco anos e diante das ameaças de repressão 
violenta desde o início do governo Bolsonaro, o ‘exército do Stédile’ – como 
disse uma vez, de forma ameaçadora, o ex-presidente Lula – agora investe 
em alimentos orgânicos, lojas próprias e um aplicativo, que deverá ser 
lançado nos próximos dias, para tentar superar o desafio de dar vazão à 
produção. A guinada ganhou o apoio de celebridades como Bela Gil, 
apresentadora e culinarista que milita pela alimentação saudável. Foi a 
forma que o movimento encontrou para arriscar ser competitivo ante o 
agronegócio convencional. (RIBEIRO, 2020, p. 1). 

Entende-se que, além de tentar desqualificar, remete-se à ideia de que o MST 

está paralisado, sem condições de ação, sem apoio, o que de fato está, mas quando 

se aborda o tema há intencionalidades e elas se manifestam no texto. A autora 

ainda faz referência à perseguição do atual Governo Jair Messias Bolsonaro ao 

movimento Segundo Ribeiro, (2020, p.1): 

O governo Bolsonaro adotou um discurso duríssimo em relação aos sem-
terra, acenou com a intenção de tipificar as invasões como terrorismo e 
chegou a comparar o MST à organização política e paramilitar islâmica 
Hezbollah. O presidente também chegou a dizer que o movimento está mais 
fraco diante de sua iniciativa de facilitar a posse de armas – na medida, 
intui-se, em que facilitaria reações à bala por parte de fazendeiros.  

A campanha armamentista do atual governo mostra de forma clara a intenção 

de ampliar a possibilidade de extermínio da classe trabalhadora do campo, que 

reivindica direitos à terra ao trabalho e à educação. Estes, os quais vêm sofrendo 

perseguição de maneira velada, agora vislumbra o amparo legal para a opressão 

contra os povos do campo, facilitando a continuidade ao projeto de poder dos 

latifundiários.  

Assim, percebe-se que a propagação de ideias colocam o Movimento como 

contraproducente por meio da mídia, frequentemente atribui a ele descrédito por 

parte da sociedade negando, assim, a necessidade da atuação do mesmo no que se 

refere às conquistas dos trabalhadores camponeses ao direito à terra, melhores 

condições de vida e busca por igualdade social no campo. Ademais: 

O resultado dessa atitude da mídia gera uma imagem, para boa parte da 
população (inclusive em setores da classe trabalhadora e entre as pessoas 
mais pobres), de rejeição, antipatia ou, até mesmo, de inimizade com o 
MST. Isso é motivado pelo fato de não haver resposta suficiente, por parte 
do movimento, quanto à carga de informações transmitida pela imprensa. 
(AYOUB, 2006, p. 14). 
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O poder de manipulação da mídia induz à refutação da importância desse 

movimento para a sociedade e para a continuação do processo de luta por parte dos 

camponeses. Essa atuação midiática acaba por auxiliar no enfraquecimento dos 

movimentos e, como consequência, na manutenção da estrutura fundiária brasileira 

como ela sempre esteve, sem que haja distribuição de terra para os que dela 

necessitam, pois isso é desejável pelos capitalistas latifundiários. Boa parte do 

fundamento assenta-se na ideologia da propriedade privada da terra, como 

mercadoria, e, portanto, não se conquista, se compra. Portanto, alimenta no ideário 

de muitos de mobilidade social por meio do trabalho, ou seja, para ter terra há 

necessidade de trabalhar para comprá-la, como escreveu Martins (2010). 

Desse modo, essas ações articuladas entre mídia e os políticos impactam a 

relevância dos movimentos socioerritoriais diante da sociedade. Entende-se que isso 

tem acontecido porque esse movimento é considerado ameaça ao projeto de poder 

capitalista no campo. 

Segundo Ayoub (2007, p. 80), “Os meios de comunicação de massa 

conseguem ter uma forte influência e poder de manipulação graças ao alto grau de 

analfabetismo e ao baixo poder aquisitivo da maioria da população”. Todavia, o 

movimento, mesmo sofrendo os ataques midiáticos, vem se mostrando pelas redes 

sociais e também por meio de pesquisas científicas nas universidades. Segundo 

Souza (2020, p. 4), em 2019, foram identificadas: 

[...] 1.310 pesquisas defendidas na grande área de Ciências Humanas e da 
Educação, no conjunto dos 184 programas de pós-graduação stricto sensu 
registrados na área de avaliação da Educação na CAPES. São 410 
pesquisas sobre o MST e 900 pesquisas sobre Educação do Campo, para o 
período de 1986 a 2018. 

Demonstra-se aí o interesse da academia em conhecer mais sobre o MST e a 

Educação do Campo, o que torna importante para a população do campo, pois 

concede visibilidade ao movimento e coloca na pauta dos debates acadêmicos 

temas tão caros à sociedade brasileira, retratando as realidades do campo brasileiro. 

Ademais, é por meio de diagnósticos e análises que se pode pensar nas 

possibilidades de soluções para o campo brasileiro de modo a reforçar o PQA na 

perspectiva campesinista. 

Assim, considera-se relevante inserir no debate sobre a Educação do Campo, 

o MST, pois se sabe que não há como pensar um desses temas sem fazer 
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referência ao outro, haja vista estarem interligados, pois essa modalidade 

educacional tem sua gênese no interior do movimento por conta das demandas 

existentes nos sujeitos sociais do campo. 

4.2.1 Educação do Campo no contexto do MST 

Para Fernandes (2009), 1997 foi o ano de referência para a Educação do 

Campo, pois aconteceu o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da 

Reforma Agrária (ENERA) e, no evento, começavam a se materializar ideias 

pensadas por educadores e movimentos sociais desde a metade da década de 

1980, com a criação do Setor de Educação na estrutura organizacional do MST. Um 

ano após o ENERA, as discussões realizadas entre os povos do campo e as 

universidades ficaram esboçadas na Conferência Nacional Por uma Educação 

Básica do Campo, realizada em 1998, e seguem até se originarem as primeiras leis, 

por meio da aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, em 2001. Assim: 

[…] as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do 
Campo, aprovadas também em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação, 
representam um importante marco para a educação do campo porque 
contemplam e refletem um conjunto de preocupações conceituais e 
estruturais presentes historicamente nas reivindicações dos movimentos 
sociais. Dentre elas o reconhecimento e valorização da diversidade dos 
povos do campo, a formação diferenciada de professores, a possibilidade 
de diferentes formas de organização da escola, a adequação dos conteúdos 
às peculiaridades locais, o uso de práticas pedagógicas contextualizadas, a 
gestão democrática, a consideração dos tempos pedagógicos diferenciados, 
a promoção, através da escola, do desenvolvimento sustentável e do 
acesso aos bens econômicos, sociais e culturais. (BRASIL, 2007, p. 18). 

Contudo, antes mesmo da elaboração das Diretrizes Operacionais para a 

Educação do Campo, havia leis nacionais amparando a educação no meio rural, 

pois, embora ainda denominada de Educação Rura,l24 se fazia menção nos 

documentos oficiais legais, como a Constituição de 1988 e a LDBEN 9394/96, sobre 

a oferta da educação nessa porção de espaço. 

O principal documento de amparo legal à Educação do Campo e legitimador 

das ações dos movimentos sociais é a Constituição Federal de 1988, no art. 205, o 

–––––––––––––––––––––––– 
24 Tema tratado mais adiante no texto. 
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qual preconiza que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família”. 

(BRASIL, 1988, p. 1). Embora esse discurso se faça constantemente presente na 

sociedade e seja frequentemente propagado, inclusive pela mídia, não se tem 

experimentado no Brasil a efetivação da educação gratuita e de qualidade para 

todos, em especial no campo. 

Se nas cidades se percebe a precariedade da educação, no campo é ainda 

mais evidente. Ademais, um problema sério, pois sendo ofertada no campo, de 

modo geral, não tem contemplado os povos que ali vivem. No processo educacional, 

não se considera, de fato, a realidade dos camponeses, ao passo a incorporação de 

conteúdos valorativos do espaço urbano em detrimento ao campo, disseminando-se 

a ideologia burguesa, contrária à dos movimentos sociais. 

Portanto: 

Os hábitos, costumes e valores dos camponeses que estudam nas escolas 
situadas no campo precisam ser valorizados por professores, auxiliares e 
dirigentes da escola. Assim, quando se pensa no papel da escola para a 
valorização da identidade territorial camponesa, deve-se pensar em um 
projeto de escola que congregue os anseios desses sujeitos, construídos 
por eles, em parceria com o corpo escolar. Para isso, é preciso conhecer e 
analisar também as várias dimensões que caracterizam o campo e, dessa 
forma, a escola não pode ser formada a partir de uma transposição dos 
componentes pedagógicos, que caracterizam a escola urbana, para a 
escola situada no campo. (SOUZA, 2014, p. 344). 

Assim, embora existam leis, decretos, políticas e programas amparando a 

Educação do Campo, ela tem sido postergada. Mas, ao mesmo tempo, os povos do 

campo têm se valido das leis para a apropriação e constituição dos territórios 

imateriais da Educação do Campo, o que tem sua representação na resistência 

camponesa. 

Na perspectiva de Educação do Campo, migrou-se do interior dos 

movimentos socioterritoriais e se “concretizou” como política pública para o campo 

brasileiro, contudo, não abrangeu a todos de igual modo, pois, em alguns lugares 

não se efetiva, haja vista escolas sendo fechadas ao longo dos anos. 

Nos últimos tempos estão sendo instituídas políticas de nucleação, extra ou 

intra-campo, além de ausência de materiais didáticos pedagógicos para todos, bem 

como professores sem formação específica para trabalhar em escolas do campo, 

entre outros problemas que impedem a efetivação da proposta advinda dos 

movimentos socioterritoriais para a educação ofertada no campo. 
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4.3 DISPUTAS TERRITORIAIS: DA EDUCAÇÃO RURAL À EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

No contexto do campo atual em que o conhecimento também se constitui em 

território em disputa, ao mesmo tempo em que movimentos socioterritoriais 

reivindicam seus territórios pela criação de educação voltada à realidade 

camponesa, grupos empresariais ligados ao agronegócio buscam territorializar 

conhecimento em defesa da expansão do capital no campo. Bom exemplo é o 

Programa Agrinho. De acordo com Silva (2020, p. 9), “Agrinho é um Programa que 

guarda forte relação com os interesses do patronato rural, com empresas vinculadas 

ao desenvolvimento do agronegócio.”25 

Outro exemplo das disputas por territorialização do conhecimento está na 

ação de grupos como “As Mães do Agro”, que tem como uma de suas pautas 

fiscalizar os materiais didáticos, pois acreditam que a imagem do agronegócio tem 

sido distorcida nas escolas por meio destes materiais. Em matéria veiculada por 

meio do Canal Rural expõe-se o movimento “De olho no material didático”. Ademais, 

entrevista, mães, professores que defendem o agronegócio.26 

Dito isto, o território imaterial da Educação do Campo precisa ser 

compreendido em seu processo de constituição, que é histórico. Trata-se, assim, de 

embates entre classes por diferentes projetos de campo e de sociedade. Esses 

projetos têm como pano de fundo as faces das contradições das lutas camponesas 

por Educação do Campo, em contraposição ao projeto de manutenção e ampliação 

do poder do capital e sua expansão territorial, estimulada pelo PCA. 

Para compreender a origem do conceito Educação do Campo, conforme 

Fernandes (2006) é necessário salientar que ela nasceu das demandas dos 

movimentos camponeses na construção de uma política educacional para os 

assentamentos de reforma agrária, e esse é fato relevante na compreensão da 

história da Educação do Campo. Desse modo, a Educação do Campo se configura 

–––––––––––––––––––––––– 
25 Ver: Tese de ALVES, Jackeline Silva. A disseminação do ideário pedagógico capitalista na 

educação do campo no estado de Goiás: o Programa Agrinho na escola (2008-2020). 2021. 
209 f. Tese (Doutorado em Educação)   Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP, 2021. 
Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14931. Acesso em: 11 dez. 2021. 

26 Ver: ANDRADE, Daniel Pereira. O que é o neoliberalismo? A renovação do debate nas ciências 
sociais. Revista Sociedade e Estado, v. 34, n. 1, jan/abr. 2019. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/se/a/RyfDLystcfKXNSPTLpsCnZp/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 11 nov. 
2021. 
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como um projeto na contramão do projeto capitalista, o qual parte da premissa de 

que o campo deve ser explorado ao máximo em função do lucro e da renda e as 

minorias que lá vivem tornam-se entraves para exploração dos recursos naturais e 

humanos existentes. 

Assim, esta modalidade educacional torna-se uma estratégia de resistência 

camponesa, pois pode auxiliar no processo de territorialização e expansão do 

território camponês. Isto porque, ao invés de incentivar desterriterritorialização dos 

camponeses, por meio das migrações às cidades para escolarização de seus filhos, 

ela constrói, por meio das lutas, também no processo de conscientização sobre a 

importância de se valorizar a educação contextualizada a partir do próprio campo. 

Assim, torna-se originária dos próprios camponeses e não apenas a apropriação de 

modelos transplantados, pautados na educação convencional, citadina, instituída no 

Brasil há séculos. 

Reitera-se aqui, a fim de complementar a abordagem, o já mencionado em 

textos anteriores. A Educação do Campo surgiu a partir da década de 1980 no 

contexto das reivindicações dos movimentos socioterritoriais por terra e outras 

condições de resistência camponesa para e permanecer no campo, como a 

educação, saúde, etc. Assim, há marcos históricos temporais no processo de 

construção dessa modalidade educacional. 

Para Caldart (1012), o surgimento da expressão Educação do Campo tem 

data, pois originou-se no contexto da preparação da I Conferência Nacional por uma 

Educação Básica do Campo, em Luziânia (GO), no período de 27 a 30 de julho de 

1998. No Seminário Nacional realizado em Brasília, de 26 a 29 de Novembro de 

2002, passou-se a se falar em Educação do Campo. 

Contudo, nas discussões para se preparar a I Conferência, que se iniciou logo 

após o I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária 

(ENERA), em agosto de 1997, elaboraram-se os argumentos representando os 

contrapontos entre a escola localizada no campo e a educação denominada de 

Educação Rural. Assim, havia críticas pertinentes às práticas educacionais no 

campo. 

De tal modo, as críticas tecidas são no sentido de compreender que, embora 

seja o Brasil um país de origens essencialmente agrárias, não foi pensado um 

projeto educacional que tivesse seus princípios pedagógicos baseados nas 
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características geográficas e culturais do campo, mas atribuíram-se as referências 

urbanas às escolas que tinham como público os camponeses.  

Estes argumentos mencionados no parágrafo antecessor podem ser 

confirmados por meio do relatório apresentado ao Conselho Nacional de Educação, 

em 7 de agosto de 2007, o qual se referia às orientações para o atendimento da 

Educação do Campo. Como consta no documento: 

A preocupação com a Educação do Campo é recente no Brasil, embora o 
País tenha tido origem e predominância agrária em boa parte de sua 
história. Por isso, as políticas públicas de educação, quando chegaram ao 
campo, apresentaram-se com conceitos urbanocêntricos: a escola rural 
nada mais foi do que a extensão no campo da escola urbana, quanto aos 
currículos, aos professores, à supervisão. (BRASIL, 2007, p. 2). 

Contrariando os princípios da Educação Rural, na esteira das ações dos 

movimentos socioterritoriais, nasceu a Educação do Campo que, em sua prática 

concreta, possui relação intrínseca com a vida dos camponeses, pois considera 

suas realidades simbólicas e materiais. Desse modo, não se pode negar que a 

Educação do Campo foi pensada sob argumentos de os povos do campo 

necessitarem de educação compreendendo todos os processos sociais de formação 

das pessoas, para a vida e para o trabalho. 

A Educação do Campo busca, além de outros aspectos, reverter a 

marginalização educacional que, por décadas, ocorreu no campo, pois, mesmo 

tendo sido reconhecida na LDB 9394/96, a adequação a algumas peculiaridades da 

vida camponesa, a educação para os sujeitos do campo baseou-se na Educação 

Rural, a qual essencialmente visa à formação pautada nos moldes urbanos, 

desconsiderando as particularidades. 

Assim, essa modalidade educacional pressupõe, em suas bases, a 

emancipação humana no sentido de liberdade dos sujeitos que ali vivem, além da 

superação da marginalização da educação que, durante décadas, se colocaram aos 

camponeses. As práticas educacionais estabelecidas no Brasil provocaram a 

desigualdade entre a educação ofertada nas escolas localizadas no campo e nas 

urbanas, pois têm relação com o modelo de desenvolvimento pretendido e difundido 

ao longo do tempo. Nesse sentido: 

A partir do modelo de desenvolvimento econômico que se estabeleceu no 
Brasil, passou-se a dar maior atenção ao latifúndio, ao agronegócio, à 
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monocultura. É claro que o agronegócio tem assumido papel importante no 
que diz respeito ao comércio exterior. Contudo, é preciso enfrentar o desafio 
de uma Educação do Campo contextualizada, particularmente destinada a 
fortalecer a agricultura familiar. Em outras palavras: há necessidade de 
trabalhar diferentes modelos para a Educação do Campo, superando a ideia 
de que existe uma superioridade da cidade sobre o campo. (BRASIL, CNE, 
2007, p. 2). 

Em vista disso projeta-se, para a Educação do Campo, a necessidade de 

superar as referências sociais da escola urbana, baseada no dito “moderno” e as 

concepções relacionadas a ideias de campo como sinônimo de atraso, as quais vêm 

sendo, ao longo dos tempos, propagadas. Assim, na proposta da Educação do 

Campo, eximem-se as bases que identificam o campo apenas como lugar de 

produção de mercadorias e reforçam a idéia que prioriza apenas o desenvolvimento 

econômico, mas um campo de possibilidades, inclusive da reprodução da vida 

humana. 

Nesta proposição, refuta-se a ideia de que a economia depende do 

desenvolvimento capitalista do campo, via produção em grande escala, e a 

eliminação dos territórios dos camponeses, expropriando-os de seus lugares de 

vida, de moradia, concedendo prioridades aos territórios onde as máquinas são 

predominantes. 

Desse modo, as estratégias capitalistas objetivam a efetivação de um projeto 

de inviabilização dos camponeses no campo, pois sem gente torna mais viável a 

produção capitalista nesta porção de espaço, a expansão dos latifúndios e a 

manutenção da estrutura agrária desigual no país. Compreende-se que, assim, uma 

das maneiras de inviabilizar a manutenção dos camponeses no campo é negar ou 

dificultar aos seus filhos o direito à escolarização. 

Contudo, o argumento tecido aqui condizente com a teoria de os sujeitos 

políticos organizados pelos movimentos socioterritoriais têm ressignificado o campo, 

a si mesmos e, nesse processo, têm fortalecido a resistência, por meio das lutas 

pela terra, também por educação. Assim, a educação ofertada no campo, nesse 

sentido, passou a se contrapor ao modelo tradicional existente há anos no país, o 

qual foi construído a partir de um caráter dualista entre o considerado moderno e o 

atrasado e isso colocou a escola urbana em posição de referência para o 

funcionamento daquela localizada no campo. 

O discurso dos movimentos socioterritoriais para reivindicação da terra, por 

meio da instituição de seus territórios, sejam eles materiais ou imateriais, tem como 



119 

proposta principal a luta contra o projeto de poder capitalista (sobremaneira entre 

suas lideranças), o qual tem sua base calcada no agronegócio. Entretanto, a partir 

da elaboração de novas propostas sobre Educação do Campo, oriundas dos 

movimentos socioterritoriais camponeses, esses sujeitos vêm construindo outro 

paradigma para pensar a educação ofertada no campo, nesse caso, o PQA está na 

base do projeto educacional inerente às lutas que o originaram. 

Desse modo, ao pensar a educação ofertada no campo e os projetos de 

campo defendidos pela sociedade, percebem-se as duas modalidades educacionais, 

as quais, para Ribeiro (2012), Educação Rural e Educação do Campo são 

fenômenos dialéticos, os quais se complementam, pois a segunda é, ao mesmo 

tempo, continuidade e ruptura em relação à primeira, pois se entende que não há 

nada totalmente novo. 

Porém, as mudanças não ocorreram abruptamente por se tratar de processo 

em construção, pois ao se constituir o território da Educação do Campo, o território 

da Educação Rural vai sendo destituído, mas não exterminado. Desta forma, para 

assumir essa primeira proposta educativa não basta trocar conceitos, mas substituir 

também as concepções de campo, de sujeitos, de ideologias, de escola e, por fim, 

de sociedade. 

4.3.1 Histórico da Educação Rural 

É necessário remeter ao histórico de educação para os povos do campo e 

entender as proposições iniciais da Educação Rural coincidentes com as 

intencionalidades dos que têm a posse/domínio da maior parte das terras, ou algum 

poder sobre ela, a saber, os latifundiários, capitalistas e o Estado. Desse modo, se 

há o domínio sobre a propriedade da terra, há o domínio também sobre a educação. 

Portanto, os proprietários de terra decidem a finalidade da educação formal 

no espaço rural, o acesso, como e quem pode tê-lo, o modelo de escola e as 

concepções pedagógicas. Por conta dessas estratégias, até a década de 1980 

manteve-se a denominada “Educação Rural” e, mesmo tendo surgido a Educação 

do Campo, essa antiga modalidade permanece ainda sendo utilizada, tanto 

teoricamente quanto na prática, em muitas escolas. 

No que se refere à implementação inicial da Educação Rural, segundo 

Carvalho, Robaet, Freitas (2015, p. 2), ela tem seu marco: 
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[...] com a instituição da pasta da agricultura, comércio e indústria, sob a 
presidência do marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891). Esse Ministério 
possuía, dentre outras funções, atender estudantes do campo, mas foi 
somente a partir de 1920 que a sociedade brasileira começou a preocupar-
se com uma educação no meio rural de forma mais sistematizada 
(CARVALHO, ROBAET, FREITAS (2015, p. 2). 

Para Paiva (2003), desde 1910 a Educação Rural passou a ser preocupação 

dos “defensores da ordem social” e, nesse momento, juntam-se agraristas e 

industrialistas para lutarem pelo problema educacional. Ainda segundo a autora 

supracitada, as greves de 1917 e as reclamações pelo alto custo de vida, o 

crescimento das cidades a partir de 1920, a incapacidade da absorção de mão de 

obra pelo mercado urbano fazia com que o fluxo migratório representasse 

permanente ameaça aos grupos dominantes da época. 

Assim, de acordo com Paiva (2003), iniciou-se o denominado “ruralismo 

pedagógico”, objetivando a compreensão do sentido rural da população brasileira, 

reforçando os valores dos homens do campo, a fim de prendê-los na terra a partir da 

adequação da escola ao meio rural. Assim, era necessária a adaptação dos 

currículos e dos programas ao meio físico e à cultura. 

Contudo, o alvo dessa prática não era o bem estar dos camponeses, mas 

evitar a atração das classes pobres às cidades e formar para o trabalho agrícola 

com o objetivo de elevar a produção. Assim, para Paiva (2003), políticos e 

educadores se uniram para defender a mesma causa: conter a migração e fixar o 

homem no campo. Um dos instrumentos para isso foi a educação para a formação 

técnica e profissional. 

Ainda segundo Paiva (2003) na década de 60, a fim de atender aos 

interesses da elite brasileira, então preocupada com o crescimento do número de 

favelados nas periferias dos grandes centros urbanos, a educação rural foi adotada 

pelo Estado como estratégia de contenção do fluxo migratório do campo para a 

cidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, em seu art. 105, 

estabeleceu que os poderes públicos instituíssem e ampliassem serviços e 

entidades que mantivessem na zona rural, escolas capazes de favorecer a 

adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais’. 

(MEC/SECADI, 2007). 

Ainda de acordo com (MEC/SECADI, 2007), Neste contexto histórico de 1960, 

era necessário educar as populações rurais para povoar e sanear o interior do país. 
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Destarte, a Educação Rural, vista sob a ótica das relações capitalistas, propôs e 

ainda tem sido proposta por muitos na formação de indivíduos para atender ao modo 

de produção vigente, por meio da formação de mão de obra técnica, tanto para o 

campo quanto para a cidade. 

Historicamente, o conceito educação rural esteve associado a uma educação 

precária, atrasada, com pouca qualidade e poucos recursos. Tinha como pano de 

fundo um espaço rural visto como inferior, arcaico. Os tímidos programas que 

ocorreram no Brasil para a educação rural foram pensados e elaborados sem seus 

sujeitos, sem sua participação, mas prontos para eles (FERNANDES; MOLINA, 

2004, p. 9). 

Entende-se que, por décadas, os programas de Educação Rural ofereceram 

formas alternativas no processo de educar, ajustando o ritmo do desenvolvimento 

rural ao desenvolvimento do capitalismo global. Antes de 1960, nos anos 

compreendidos entre a década de 1930 até 1950, prevaleceu a filosofia dos 

ruralistas e reforçaram a ideia da educação para a fixação do homem no campo e a 

contenção dos problemas urbanos pela migração campo-cidade (RIBEIRO, 2012). 

Pertinente também lembrar os argumentos de Ribeiro (2012), ao dissertar 

sobre a Educação Rural. Para essa autora, os registros de educação rural no século 

XIX mostram que, a partir da década de 1930, estabeleceu-se o modelo educacional 

associado a projetos de modernização do campo, patrocinado por organismos de 

“cooperação” norte-americano, por meio de assistência técnica e extensão rural. A 

Educação pensada sob este prisma já revela a indução do PCA.  

A autora supracitada afirma ainda que não houve interesse do Estado pela 

Educação Rural quando se tratou do analfabetismo no Brasil, pois não se deu a 

devida atenção a essa questão. Assim, foi privilegiada a formação de mão de obra 

assalariada no campo em detrimento a outros aspectos relacionados à formação dos 

camponeses que pudessem ser essenciais, como por exemplo, a inserção do 

conhecimento dos povos do campo no contexto educacional à época. 

Segundo Calanzas, Castro, Silva (1981), de 1930 até 1950, o ensino rural, 

embora fosse regulamentado pelas mesmas normas urbanas, tinha suas 

especificidades no que se refere à finalidade do ensino. Por exemplo, o 1° grau 

(atual ensino fundamental) contava com a iniciação para o trabalho por meio da 

oferta de cursos elementares de formação profissional e enfatizavam atividades 

agropecuárias. No segundo grau (atual ensino médio), ofertava-se o 
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profissionalizante com destaque para atividades técnicas de nível médio, 

principalmente agronomia, pecuária e silvicultura. E no terceiro grau, o nível 

superior, dedicava-se à formação de engenheiros agrônomos, médicos, veterinários, 

sanitaristas rurais, etc. (CALANZAS; CASTRO; SILVA, 1981, p.180). 

Percebe-se, assim, que as décadas de 1930 a 1950 foram marcadas pela 

formação de mão de obra para “desenvolver o campo”. Para estes autores, 

Calanzas, Castro e Silva (1981), a educação tinha a função de adaptar as 

populações rurais ao sistema produtivo. Desse modo, a Educação Rural foi 

implementada visando à formação do homem do campo no sentido de habilitá-lo 

para lidar com as novas tecnologias e as inovações do setor agrícola, contribuindo 

para a desadaptação do agricultor tradicional a partir da ideologia da superação do 

“atraso rural” (CALANZAS; CASTRO; SILVA, 1981, p.164). 

Entende-se, ao longo dos anos, que a Educação Rural não incorporou as 

necessidades dos camponeses nos programas e projetos escolares, mas buscou-se 

apenas a transplantação do modelo escolar urbano para o campo, sem considerar 

as peculiaridades da vida camponesa, seus saberes, suas tradições, ou seja, a 

educação estava distanciada dos valores culturais específicos dos povos que lá 

viviam e vivem. 

Nesse sentido, para Ribeiro (2012), a Educação Rural não valorizou os 

saberes dos camponeses, aquele passado de pai para filho, resultante da 

experiência cotidiana, mas optou-se por treinar ao invés de educar. Segundo a 

autora, esta modalidade de educação formou tanto mão de obra assalariada para o 

campo quanto consumidores de produtos agrícolas importados, haja vista as 

orientações educacionais vindas dos Estados Unidos, país considerado mais 

avançado pelos orientadores das políticas educacionais no Brasil. 

A autora supracitada argumenta que, 

Por isso havia necessidade de anular os saberes acumulados  
pela experiência sobre o trabalho com a terra, como o conhecimento  
dos solos, das sementes, dos adubos orgânicos e dos defensivos  
agrícolas (RIBEIRO, 2012, p. 297). 

Dessa maneira, compreende-se que os aspectos culturais dos camponeses 

foram desconsiderados pelos envolvidos no processo educacional, quando 

inicialmente se pensou e executou a Educação Rural. Também uma educação 
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unidimensional pois pensava na educação voltada para o econômico, para inserir as 

pessoas nas atividades econômicas. 

Em relação a esses aspectos culturais, Marinho (2008) corrobora com os 

demais autores, quando estabelece críticas à consideração aos saberes culturais 

dos camponeses. Segundo esse autor, mesmo quando a população do campo era 

expressiva ou superior à população urbana, não se privilegiou a educação do 

camponês. Na realidade, o sistema educacional foi pensado a partir do urbano, 

considerando os interesses da elite brasileira. 

Assim, como consta nas Diretrizes Operacionais para a Educação nas 

Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB nº1/2002), naquela época “desenvolviam 

um projeto educativo ancorado em formas racionais, valores e conteúdos próprios 

da cidade, em detrimento da valorização dos benefícios que eram específicos do 

campo” (BRASIL, 2002, p. 270). 

Por isso, não foi ofertada, ao camponês, educação de qualidade, mas 

priorizou-se a precária e excludente, a qual foi construindo nos camponeses a 

imagem de inferiorizados, os quais passaram a acreditar que a educação formal não 

era importante a eles. Como afirma Rodrigues e Bonfim, “as pessoas do campo 

sempre foram consideradas sem cultura, sem educação e, pior, como se servissem 

apenas para trabalhar no campo, e que, portanto, não precisariam de uma educação 

formal” (RODRIGUES; BONFIM, 2017, p. 1375). 

Diferentemente da Educação Rural, a Educação do Campo não admite 

apenas a adaptação do antigo modelo. Ao contrário da primeira, pensada pelas 

elites brasileiras, a segunda tem sua origem nas lutas populares, elaborada por 

lutadores/as que têm como princípio a emancipação e pressupõe a liberdade no 

sentido de construir sua própria história, não esperando que grupos urbanos o 

façam, pois estes o farão em conformidade com seus próprios interesses, os quais 

são divergentes dos interesses daqueles. 

Assim, considerando os aspectos divergentes entre as duas modalidades 

educacionais, a Educação do Campo não pretende fixar os camponeses no campo, 

mas proporcionar-lhes o direito de tomar decisões sobre sua vida, seu trabalho, sua 

escola, ademais, sobre a melhor maneira de educar e sobre o melhor “destino” para 

a vida, incluindo os aspectos profissionais futuros dos seus filhos. 

Acrescido a isso, há pressupostos estratégicos para os camponeses 

resistirem e sobreviverem no campo. Assim, a Educação do Campo não tem a 
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configuração de projeto excludente, expropriador do campesinato. A orientação, 

segundo o parecer CNE/CEB 3/2008, é que a Educação do Campo  

“[...] não funcione como um mecanismo de expulsão das populações campesinas 

para as cidades, mas que ofereça atrativos àqueles que nele desejarem permanecer 

e vencer” [...] Não se trata, é claro, da ideia errônea de pretender fixar os 

camponeses no campo, uma vez que o processo educativo deve criar oportunidades 

de desenvolvimento e realização pessoais e sociais [...] (BRASIL, 2008, p. 2). 

Assim, a Educação do Campo, adversa à Rural, tem a pretensão de educar o 

camponês para a compreensão de seu papel na sociedade capitalista e sua 

importância para o país. A eles pretende-se, por meio desta modalidade educacional 

proposta em lei, conceder oportunidades de perceber que lutar pelos seus direitos é 

algo possível, importante e necessário, seja no campo ou na cidade. Esse modelo, 

portanto, possibilita a formação, a partir do engajamento na luta coletiva por 

interesses das camadas mais pobres da sociedade brasileira, considerando suas 

realidades. 

Desse modo: 

Esta educação, não pode ser uma educação desconectada à realidade, 
mas interligada aos processos de produção e reprodução material e 
simbólica da classe camponesa. Por isso, há necessidade de que esta 
educação seja construída sobre marcos emancipatórios propostos pelos 
movimentos socioterritoriais camponeses. Esta educação tem que estar 
ligada a uma pedagogia emancipatória/libertadora que faz oposição à 
educação neoliberal e urbanizada praticada até então no campo e na 
cidade. (CAMACHO, 2011, p. 26). 

Embora seja esse o modelo educacional pensado pelos movimentos 

socioterritoriais, sabe-se que a Educação do Campo ainda não se tornou realidade 

no país, pois as escolas localizadas no campo, em sua maioria, não contemplam os 

princípios da Educação do Campo. O que comumente se vê são escolas 

referenciadas pelo “urbanocentrismo”, desenhada nos moldes citadinos em que há 

clara transplantação do modelo escolar instituído a partir da dinâmica social e 

espacial urbana. Isso interfere na maneira como a sociedade compreende e pensa a 

educação e a escola localizada no campo, bem como o próprio campo. 

É inegável que houve avanços, haja vista os debates e a participação de 

alguns grupos em escolas – prioritariamente as localizadas no campo –, 

universidades e outras instituições pensando esse projeto educacional, o qual é 
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essencial para a construção, também, de um projeto de campo e de sociedade em 

que os camponeses sejam incluídos socialmente e possam viver com dignidade. 

Nesse sentido, ao longo dos anos se contemplaram avanços e retrocessos na 

educação realizada no campo. Avançou-se na continuidade da luta pela garantia da 

efetivação dos direitos previstos na legislação nacional que trata da educação, na 

elaboração e concretização de políticas implementadas. 

Contudo, tais políticas retrocederam nos últimos anos, em especial após o 

golpe de 2016, que levou ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando 

o Governo Michel Temer, ao assumir o cargo de Presidente da República, tomou 

medidas antissociais que afetaram negativamente grande parte dos setores da 

sociedade brasileira, dentre elas o comprometimento com a Educação do Campo, a 

qual foi um dos alvos por parte dos que assumiram o governo. 

4.3.2 Ataques à Educação do Campo após o Golpe de 2016 

Após o Golpe sofrido pela Presidenta Dilma, entre as medidas tomadas no 

momento em que o governo de Michel Temer assumiu e influenciaram 

negativamente as políticas públicas de Educação do Campo, foi o início da 

dissolução da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (Secadi), com a exoneração de servidores. De acordo com o site: De olho 

nos planos, “Em junho de 2016, quando Michel Temer (MDB) ocupava interinamente 

o cargo de Presidente da República, 23 pessoas foram exoneradas do órgão. Entre 

elas, estavam chefes, coordenadoras(as) de áreas e técnicas(os)”. 

Tratava-se de uma secretaria muito importante, pois seu objetivo era 

contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, no sentido de 

“[...] valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, 

dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de 

políticas públicas transversais e intersetoriais” (BRASIL, 2016, p. 2). Esta secretaria, 

no âmbito do MEC, havia apenas quatro anos, pois foi criada pelo decreto de n.º 

7.690, de 2 de março de 2012. Além disso, possuía relevantes atribuições, a saber: 

I - planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino, 
a implementação de políticas para a alfabetização, a educação de jovens e 
adultos, a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação 
em áreas remanescentes de quilombos, a educação em direitos humanos, a 



126 

educação ambiental e a educação especial; II-implementar ações de 
cooperação técnica e financeira entre a União, Estados, Municípios, Distrito 
Federal, e organismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e 
educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar 
indígena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação 
em direitos humanos, a educação ambiental e a educação especial; III – 
coordenar ações transversais de educação continuada, alfabetização, 
diversidade, direitos humanos, educação inclusiva e educação ambiental, 
visando à efetivação de políticas públicas de que trata esta Secretaria, em 
todos os níveis, etapas e modalidades; IV– apoiar o desenvolvimento de 
ações de educação continuada, alfabetização, diversidade, direitos 
humanos, educação inclusiva e educação ambiental, visando à efetivação 
de políticas públicas Inter setoriais (BRASIL, 2012, p. 1). 

Percebe-se, por suas atribuições, a importância dessa secretaria para a 

efetivação de políticas públicas. Entretanto, segue o desmonte no governo posterior 

a Temer, com a dissolução do referido órgão. As ações do governo à época 

remetem ao início do desmonte nas políticas sociais, as quais foram conquistadas 

com lutas dos movimentos organizados representantes da sociedade civil. Elas 

continuaram sendo exterminadas e/ou enfraquecidas por interesses políticos e de 

classe. Exemplo disso, foi a dissolução da SECADI por meio do Decreto nº 9.465, de 

2 de janeiro de 2019, logo após assumir o Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, o qual foi empossado em janeiro de 2019. 

De acordo com Taffarel, Carvalho (2019, p. 87): 

Extinguir a SECADI, não significa somente menos política pública social 
para as populações do campo brasileiro. Significa mais do que isto. São 
medidas para destruir forças produtivas e assegurara as condições de 
(re)produção do capital. 

Esse desmonte na educação não tem ocorrido em alguns setores apenas, 

mas em todos os órgãos que compõem o MEC, afinal, há um projeto educacional 

fundado no neoliberalismo, com conteúdo ideológico fundamentado na 

competitividade baseado na meritocracia, o qual se inspira em ideal de educação 

dualista que, segundo Frigotto (2011, p. 9), perpetua-se, de um lado: 

[...] a escola clássica, formativa, de ampla base científica e cultural para as 
classes dirigentes; e outra pragmática, instrumental, adestradora e de 
formação profissional restrita e baseada na ótica das demandas do 
mercado, para os trabalhadores. (FRIGOTTO, 2011, p. 9). 

Percebe-se, assim, a intenção de manter um projeto educacional para atender 

melhor a classes hegemônicas em detrimento da outra, daquela que vive do 
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trabalho. Desse modo, os ataques aos movimentos socioterritoriais como um todo e 

em específico ao MST, caracterizam-se estratégias de macular os grupos 

organizados de luta em prol de melhorias sociais, contribuindo para a 

descontinuidade da Educação do Campo e, como vem ocorrendo, acarretarão mais 

precarização do ensino, como a interrupção ou o fechamento de mais unidades 

escolares no campo, além das que se têm notícias até agora, por exemplo, a 

extinção dos livros didáticos para o campo e o abandono das Diretrizes 

Operacionais para Educação do Campo. 

Para Ribeiro (2012), não é interessante às classes dominantes inverterem a 

lógica de produção no campo, pois os empresários que, em sua maioria, têm como 

pauta a ideologia liberal burguesa, têm forçado o Estado a elaborar políticas públicas 

de favorecimento à elite agrária brasileira. Por isso, há necessidade, por parte dos 

camponeses, de continuarem a disputa territorial pela Educação do Campo e pela 

garantia das leis existentes que a ampara. 

Nesse sentido, o projeto de sociedade capitalista, ao qual o Estado atende, é 

inconciliável com a Educação do Campo. Desse modo, conceder aos camponeses 

acesso à educação de qualidade implica ameaça ao domínio da elite agrária 

brasileira, a qual não pretende perder seus latifúndios. Implícito a este projeto para 

manutenção do poder, uma proposta do atual governo é de criminalização de 

movimentos socioterritoriais, os quais são essenciais para a luta organizada em prol 

de garantia de direitos previstos em leis, entre outros, do direito à terra e à 

educação, as quais foram estruturados.  

Exemplo dessa perseguição, destaca-se o PL (Projeto de Lei 1595/19) 

elaborado pelo Deputado Federal à época Jair M. Bolsonaro, que pretendia ampliar 

a Lei Antiterrorismo, incluindo os movimentos socioterritoriais como terroristas. Este 

projeto foi encampado por deputados, como Vitor Hugo (PSL GO), aliados ao então 

Presidente Jair M. Bolsonaro. O PL altera a legislação antiterrorismo no país e, se 

aprovado, restringirá o direito ao protesto, à livre manifestação, que são direitos 

fundamentais e devem ser garantido pelo Estado brasileiro. 

O texto propõe a criação o Sistema Nacional (SNC) e a Política Nacional 

Contraterrorista (PNC), sob supervisão do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. Também prevê qualificação de profissionais de segurança 

pública e da inteligência para ações preventivas e repressivas, com objetivo de 

desarticular ou enfrentar grupos terroristas. Ademais, prevê pedidos de localização 
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geográfica, interceptação de telefonemas e operações de infiltração em ações 

realizadas dentro ou fora do território nacional. 

É um projeto desenvolvido para perseguir movimentos socioterritoriais tendo 

como objetivo último de desmantelar os grupos articulados ou indivíduos que lutam 

pelos direitos sociais. Desse modo inviabiliza tudo que demanda das lutas, inclusive 

a Educação do Campo, pois sendo ela proveniente da reivindicação dos movimentos 

socioterritoriais, está fadada ao enfraquecimento, quiçá ao esquecimento, por parte 

do Estado. 

Além deste projeto, o Governo alterou o Estatuto do Desarmamento (Lei 

10.826 de 22 de Dezembro de 2003), para facilitar a compra e o uso de armas de 

fogo no país. Assim, os decretos 10.628, 10629 e 10.630 alteram a legislação e 

regulamenta a posse e o porte de armas. Os decretos presidenciais objetiva ampliar 

o acesso a armas e munições. 

A finalidade da perseguição por parte do atual governo é beneficiar os grupos 

capitalistas que atuam no campo, os latifundiários, dando a eles mais poder para 

continuar prevalecendo sobre os camponeses, expulsando-os, cedendo lugar no 

campo apenas aos que comandam o país. As políticas governamentais neste 

sentido, tem privilegiado a territorialização do capital no campo ao passo em que se 

expulsa o camponês ou os impedem de se reterritorializarem.  

O que se percebe a partir da perseguição que ocorre por parte do Estado aos 

camponeses é: a expulsão que muitas vezes se realizava apenas por meios não 

coercitivos, passa a ser realizada por meio da força e de forma legal a partir do 

momento em que se criam leis para legitimar a violência no campo, como o objetivo 

de privilegiar grandes grupos capitalistas.  

Sabe-se que, por meio das lutas organizadas pelos movimentos 

socioterritorais, envolvendo, entre outros, o direito à Educação do Campo, nas 

últimas décadas, tem conquistado espaço na legislação do país. Contudo, ainda 

assim é necessária a continuidade da luta para a efetivação e o cumprimento das 

leis às populações do campo, justamente para não se perder o que se construiu até 

o momento. 

Assim, na próxima seção, abordam-se as principais legislações que amparam 

a Educação do Campo, as quais são resultantes das lutas da sociedade organizada, 

mas, por vezes, têm sido ignoradas e não devidamente cumpridas. 
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4.4 PRINCIPAIS LEIS QUE AMPARAM À EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Embora a Educação do Campo seja um projeto relativamente novo, com 

pouco mais de duas décadas, as lutas travadas ao longo dos anos pelos 

movimentos socioterritoriais avançaram da Educação Rural para a Educação do 

Campo. Assim, foi e é possível se concretizarem as políticas públicas sob as bases 

legais que já havia e outras que foram sendo conquistadas ao longo dos tempos. 

As “leis maiores”, como a Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96, 

serviram como principais orientadores para a implementação das novas, que servem 

para garantir não apenas uma modalidade de ensino, mas a Educação do Campo 

enquanto política pública, pois: 

A educação do campo deve ser vista não apenas como modalidade de 
ensino, mas também como uma política pública que garanta a população 
camponesa os mesmos direitos educacionais garantidos à população 
urbana, pois se percebe que no decorrer da história essa modalidade 
educacional sempre foi deixada em segundo plano, não houve um 
investimento significativo pelos representantes governamentais para que 
tivesse uma educação do campo condizente com a cultura e identidade do 
povo camponês. Bem como não houve legislações específicas que 
garantissem o direito à educação com qualidade à população camponesa. 
Isso significa dizer que esteve presente em nosso sistema educacional uma 
educação urbanoide em que a cultura urbana era introduzida nas práticas 
educacionais camponesas sem qualquer significação para essa parcela da 
população. (RODRIGUES; BONFIM, p. 1374). 

Desse modo, a garantia das políticas públicas só pode se efetivar por meios 

legais e, quando se observa a Constituição Federal de 1988, como a lei maior do 

país, a educação é um direito fundamental e deve ou, pelo menos, deveria ser 

garantido às populações camponesas. Como consta no seu Artigo 6º, 

[...] são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia,  

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta  
Constituição (BRASIL, CF, 1988, grifo nosso). 

No artigo 205, preconiza-se a educação como direito de todos, dever do 

Estado, e a sociedade deve colaborar e incentivar. Afirma ainda, nesse mesmo 

artigo, que deve preparar a pessoa para o pleno desenvolvimento, para exercício da 

cidadania e também para o trabalho. E, no artigo 206, no inciso I, preconiza que o 
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ensino terá como base o princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

Assim está posto na letra da Lei, como verifica-se no Art. 205: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, CF,1988, p. 1). 

Além da Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), a 9.394/96, demonstra a preocupação com a 

qualidade da educação, com a permanência dos alunos na escola e o 

estabelecimento e adequação por parte dos sistemas de ensino aos aspectos da 

vida rural. A lei preconiza no seu art. 28: 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, LDBEN, 
1996, p. 1). 

Ademais, a LDBEN, 9394/96 preconiza a valorização das diversidades deste 

país imenso e a complementação nos planejamentos de modo a considerar os 

aspectos regionais e locais no que se refere às características econômicas e 

culturais dos alunos. Desse modo, o Art. 26 determina que: 

[...] os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter uma base nacional comum para ser complementada, 
considerando as características regionais e locais da sociedade, da cultura, 
da economia e dos educandos. (BRASIL, LDBEN, 1996, p. 1). 

Assim, desde 1988 se elaborou o aparato legal de relevância para assegurar 

o direito à educação brasileira, servindo de base garantidora dos direitos dos que 

lutam também para a Educação do Campo, de fato, acontecer. Além da Constituição 

Federal de 1988 e da LDBEN 9694/96, também é amparo legal, a lei específica para 

as escolas do campo. Ademais, essa modalidade educacional, também reconhecida 
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pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), pois a Câmara da Educação Básica, 

do Conselho Nacional de Educação, por meio do parecer CNE nº 36/2001, instituiu 

as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, a qual afirma em 

seus Art. 28 e 29: 

[...] se o inciso I e II do artigo 28 forem devidamente valorizados, poder se ia 
concluir que o texto legal recomenda levar em conta, nas finalidades, nos 
conteúdos, e na metodologia, os processos próprios de aprendizado dos 
estudantes específicos do campo. (BRASIL, 2002, p. 28-29). 

Assegurada pelas leis maiores, elaboraram-se decretos e pareceres. Um 

importante Decreto refere-se ao de n. 7.352, de 4 de novembro de 2010, dispondo 

sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), o qual a reconheceu como modalidade de ensino. 

Entre as várias proposições, nota-se, em primeira mão, a valorização da 

contextualização de conteúdos, metodologias, adequação de materiais didático-

pedagógicos e também o reforço da garantia de acesso e permanência nas escolas 

do campo. (BRASIL, 2013). 

Esse decreto ampliou as escalas institucionais para oferta da Educação do 

Campo, pois a partir dele houve a abrangência não apenas da educação básica, 

mas de todos os níveis de ensino, inclusive do superior. Embora se tenha os 

suportes legais, Molina (2011) afirma que grande parte das instituições 

governamentais tem abortado o projeto de campo, de sociedade e de educação que 

vem sendo construído com a participação dos povos do campo. 

Nesse sentido, é necessário superar as tensões existentes entre o que está 

proposto e o que está sendo executado na prática pelas diversas instituições 

governamentais, pois segundo a autora, “[...] se perder o vínculo com as lutas 

sociais do campo que a produziram, já não é mais Educação do Campo”. (MOLINA, 

2011, p. 107). As práticas são intencionais e, de acordo com Molina (2010), percebe-

se a articulação de vários setores da elite agrária do país para estrangular as ações 

dos movimentos sociais do campo: 

Quando se trabalha com a categoria educação do campo significa pensar 
uma educação forjada a partir das intencionalidades dos movimentos 
sociais do campo onde os trabalhadores rurais são os protagonistas da 
história e sujeitos da ação pedagógica. (NASCIMENTO, 2009, p. 182). 
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Assim, é preciso dialogar com necessidades dos povos que vivem no e do 

campo e para isso a Educação do Campo, pensada a partir das teorias do PQA que, 

em suas concepções, tem o campo como espaço também de resistência contra o 

capital. Nessa perspectiva, entende-se a Educação do Campo como instrumento 

importante de libertação, de luta contra o capital, a qual é feita a partir do que 

Caldart (2009) chama de Pedagogia do Movimento, a qual intenciona à formação 

dos sujeitos do campo para as lutas dos movimentos sociais, essencial para a 

manutenção dos camponeses no campo. 

A Educação do Campo é um conceito recente, que vem sendo elaborado, 

pensado pelos movimentos socioterritoriais. Portanto, Como afirma Caldart (2010), 

ainda é um conceito em construção, mas já carregado de sentido, para aqueles que 

vivem no/do campo. É só o início do ano 2000 a luta dos movimentos socioterritorias 

encampa a luta também pela educação, contudo à luz da ideologia dos movimentos 

é pensada dos povos do campo uma educação convergente com o modo de vida 

camponês, momento de começo da materialização da Educação do Campo. 

Nesse contexto, é importante que essa modalidade educacional esteja 

entrelaçada às reais necessidades dos camponeses, diferente do que até então se 

teve no campo. Para Caldart (2010), os camponeses têm o direito de ter educação 

no campo (lugar onde vivem) e do campo (voltada para suas realidades) que 

contemple em seu projeto a classe trabalhadora do campo os quais ficaram 

relegados à educação urbana.  

Segundo Camacho (2013, p. 330): 

A educação tinha um caráter de organização divergente do modo de vida 
camponês. Seu calendário era baseado no modelo de educação da cidade. 
A Educação do Campo deve levar em consideração que o modo de vida 
camponês tem como princípio um trabalho essencialmente familiar. Esta 
modalidade educacional se difere da educação no campo, representada 
pela Educação Rural, aportada nos modelos urbanos. Esse modelo 
corroborou para a expulsão de muitas famílias do campo. A luta de classes 
perpassa pela educação e, esses modelos emocionais podem ser utilizados 
para acirrar ou aviltar os conflitos no campo. 

Para a Educação do campo, importa mudar a escola fazendo desta um 

ambiente que seja identitário aos estudantes. Que seja uma escola que tenha “sua 

cara”. Segundo Camacho (2013), até a Educação do Campo, a escola estava no 

campo, mas era aquela vinculada à tradição ruralista da dominação. Afirma ainda 
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que esta preparou o camponês para a subordinação ao capital e, o resultado do 

processo de territorialização do capital no campo e demais como urbanização 

acelerado, intensificou a educação rural, domesticadora e, desterritorializou 

camponeses, transformando-os em bóias frias no campos ou assalariados urbanos. 

Mesmo sendo a Educação do Campo tão relevante aos camponeses e, 

contando com o amparo de suas bases legais, as escolas localizadas no campo têm 

sido fechadas em todo o país. Assim, ano após ano, as unidades passam por 

considerável redução. A tabela 2 apresenta os dados sobre decréscimo no número 

de escolas e matrículas na educação básica. 

Tabela 2 - Brasil: número de escolas rurais e de matrículas na Educação Básica 

Ano Número de Escolas Rurais Número de Matrículas 

2010 79.341 6.434.546 

2011 76.229 6.271.827 

2012 74.112 6.078.829 

2013 70.816 5.970.541 

2014 64.702 5.671.064 

2015 64.702 5.671064 

2016 63.009 5.532311 

2017 60.708 5.689754 

2018 57.609 5.554.368 

Fonte: MEC/INEP/QEDU. Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano, 2020. 

Em conformidade com os dados apresentados na tabela, obtidos por meio do 

censo escolar da educação básica, nos últimos 18 anos, houve decréscimo do 

número de escolas e de matrículas na área rural. O Censo Escolar de 2010 registrou 

79.341 escolas rurais e 6.4 milhões de matrículas; em 2018, foram 57.609 escolas 

rurais e 5,5 milhões de matrículas, redução de 21.732 escolas e de 

aproximadamente um milhão de matrículas. 

Com base em Souza (2016), o fechamento de escolas no campo se deve ao 

capitalismo agrário e ao fato de o campo, nesse sentido, não ser compreendido 

como território das diversidades sociais, políticas e econômicas. Não se configura 

como espaço de territorialização da vida, mas tornou-se o cenário da grande 

produção capitalista e espaço de ampliação do capital. Esta autora afirma ainda que 

o PCA “corrobora decisivamente para o fechamento das escolas no campo, pois ele 
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orienta políticas públicas no campo que negam o direito à constituição da vida do 

camponês no campo” (SOUZA. 2016, p. 5). 

Por isso, as leis são relevantes, pois garantem a educação para os povos do 

campo e permitem a resistência sem a necessidade da desterritorialização e 

territorialização do capital, onde esse encontra campo fértil para a territorialização do 

conhecimento alheio às propostas de Educação do Campo. Tem como pano de 

fundo o movimento dialético de fechamento, diminuição e abertura de escolas no 

campo (Souza, 2016), percebe-se que algumas delas são fechadas definitivamente 

sob a justificativa de que não há alunos suficientes. Contudo, não há lei que 

estabeleça a quantidade de alunos para a escola manter seu funcionamento. Por 

outro lado, outras, sob o mesmo argumento, são apenas desativadas 

temporariamente, como afirma (SOUZA, 2016). 

Em particular, no seu Art. 28, a LDBEN 9394/96 trouxe inovação, de modo a 

representar um avanço ao fazer constar a exigência de manifestação de órgão 

normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas 

e quilombolas. Assim, em seu Parágrafo único27 afirma: 

O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 
precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de 
ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de 
Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação 
da comunidade escolar. (BRASIL, 1996, p. 1). 

Existem leis e elas contribuíram para a evolução da educação ofertada no 

campo nas últimas duas décadas, contudo, acredita-se que muitas escolas ali 

localizadas não podem ser caracterizadas como Escolas do Campo, pois não estão 

de acordo com seus princípios. Elas não possuem alguns aspectos que as 

caracterizam, como exemplo, a maioria não conta com professores com formação 

específica para trabalhar com os alunos do campo, o currículo não é voltado para o 

campo, sequer os PPPs são elaborados para atender os alunos e as comunidades 

campesinas. Por isso é necessário entender o que se passa entre a legislação e a 

Educação do Campo e isso será tema da próxima seção. 

–––––––––––––––––––––––– 
27 Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014 
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4.4.1 Entre a Legislação e a concretização da Educação do Campo 

A partir das leis, aos camponeses é concedido o direito de acesso à 

educação, respeitando as características geográficas e culturais e isso está previsto 

nos documentos legais referentes à elaboração de propostas pedagógicas, como 

por exemplo, o Decreto Presidencial N° 7352, de 4 de novembro de 2010, definindo 

políticas de Educação do Campo. Assim, constata-se em seu Art. 1º § 3°: 

As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu Projeto 
Político Pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de 
Educação. [...] Art.2° São princípios da educação do campo: [...] IV – 
valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às 
reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na 
organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas. (BRASIL, 2010, p.1). 

Desta forma, percebe-se a necessidade da existência de Projetos Político 

Pedagógicos (PPP) nas escolas do campo, os quais devem ser elaborados com 

base nas realidades de cada município, de cada comunidade. A LDBEN 9394/96 

prevê a construção de documentos, como os PPPs, para não apenas cumprir os 

aspectos legais e atender às exigências burocráticas escolares, mas para se 

concretizar a proposta pedagógica capaz de atender às necessidades dos alunos. 

Nas escolas do campo não há que ser distinto, deve-se considerar o que é comum 

para todas as escolas em nível nacional e se conectar às Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica do Campo. Nesse sentido, a proposta pedagógica da 

escola e a própria escola terão contemplada sua identidade. 

A LDBEN 9394/96 designa essa função às escolas e, entende-se necessário 

que se cumpra a lei. Entretanto, para este cumprimento, é importante o 

envolvimento dos gestores escolares e professores com a comunidade para melhor 

atender o aluno, de modo a traçar objetivos capazes de se concretizarem. 

Importante que a escola consiga perceber a comunidade camponesa como sujeitos 

capazes de auxiliar na construção da proposta pedagógica, pois esta só será 

coerente se tiver alinhavada com os anseios dos camponeses. 

Os PPPs elaborados para escolas urbanas e implementados em escolas 

localizadas no campo não podem ser eficazes, muito menos quando se segue os 

princípios da Educação Rural, pois segundo as Diretrizes Operacionais para a 
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Educação Básica nas Escolas do Campo, da Resolução nº: 01, de 3 de abril de 

2002, no Artigo 2º, em seu parágrafo único, preconiza: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva do país. (BRASIL, 2002, ´p. 1). 

Assim, reafirma-se a importância da elaboração do PPP específico para a 

escola do campo, pois a partir dele se pode ressignificá-la de modo a dar a ela 

características que envolvem o modo de vida camponês. Ademais, sua elaboração 

necessita ser realizada em conjunto com todos os envolvidos no processo 

educacional dentro e fora da escola e a prática educacional, de fato, pautar-se nos 

PPPs. Só assim poderá melhor contemplar os povos do campo. 

As práticas pedagógicas das escolas localizadas no campo devem ser 

fundamentadas por esses princípios, inclusive a escolha dos livros didáticos. Sendo 

assim, segundo Bourscheid, Callai (2015, p. 3): 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, diante disso, orientam que a escolha 
dos livros didáticos deve iniciar com discussões aprofundadas, para que a 
seleção seja feita de forma democrática e fundamentada nas concepções 
delimitadas no projeto político-pedagógico de cada escola e de acordo com 
os currículos escolares. 

Entende-se que as políticas públicas elaboradas a partir do currículo oficial, 

norteadores da educação, juntamente com as leis instituídas, são importantes para 

se efetivar a Educação do Campo. Dentre estas políticas está o PNLD – Campo, 

nascido dentro do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, e é essencial que 

seja discutido, pois é o objeto material foco deste trabalho, mas esse assunto será 

abordado mais adiante. 

As leis “maiores” respaldam as políticas de Educação do Campo, mas é no 

interior das secretarias e das unidades escolares que se encontram a possibilidade 

de efetivação e os PPPs estabelecidos em lei são instrumentos para se 

materializarem os anseios e as necessidades da comunidade. Podem ser utilizados 

para, juntamente com outros instrumentos, mudar a concepção escolar e 

educacional que há tempos se adotou no Brasil e, mesmo com as leis antigas e 
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novas, não são suficientes para alterar o modelo de escola e educação, 

principalmente no campo, isso porque: 

Preocupada em formar a pessoa para atender a uma demanda de mercado, 
a escola tem cada vez mais se distanciado de sua missão precípua, que é 
oferecer uma educação que forme o ser humano com capacidade de 
entender e intervir no mundo em que vive, promovendo o desenvolvimento 
social calcado no princípio da equidade, do respeito e da solidariedade. Ao 
eximir-se de sua função social, a escola reforça esse modelo de sociedade 
que tem cultuado antivalores que degradam as pessoas e a própria 
humanidade, como a prática do individualismo, do consumismo e egoísmo, 
da segregação e exclusão social. Uma prática desvencilhada de um valor 
social, desarticulada, autoritária, desumanizadora, que desestrutura o 
homem, o campo, a sociedade. A escola precisa elaborar um outro 
paradigma, que favoreça a promoção humana, que inclua as pessoas como 
sujeito da construção de novas alternativas que tenham como pilares a 
solidariedade, a justiça social, a diminuição das desigualdades e a 
construção de uma nova cultura, que ajude a repensar o nosso jeito de ser 
país e de ser cidadão. (COELHO, 2011, p. 144). 

Entende-se que a proposta do autor supracitado conduz a iniciativas para a 

superação do modelo hegemônico de educação, haja vista as propostas que 

contemplam princípios elementares condutores do processo educacional. Assim, a 

escola pode ser um instrumento para a resistência camponesa no campo, uma vez 

que pode contemplar as reais necessidades das comunidades e dos povos que ali 

vivem. 

Nas palavras de Camacho (2014), a Educação do Campo tem sido 

constituída como forma da resistência do campesinato ao capitalismo no campo. O 

mesmo autor acrescenta ainda que a educação, na perspectiva da resistência, 

pressupõe métodos, metodologias e abordagens didáticas, assim como materiais 

didáticos que contemplem a realidade dos povos do campo. Desse modo, a 

construção e efetivação da Educação do Campo implicam a utilização de um 

conjunto de métodos e metodologias, mas não apenas; é importante conhecer a 

fundo a trajetória da constituição da Educação do Campo e analisar as partes que a 

compõem. Como exemplo, os materiais didáticos específicos para as escolas do 

campo e as abordagens neles contidas. 

A partir de conhecimento mais amplo, será possível entender a abordagem de 

Camacho (2014), quando afirma que a Educação do Campo é uma prática 

pedagógica resultante da luta camponesa contra a territorialização do agronegócio e 

pela sua reterritorialização no campo. Nesse sentido, mesmo que os professores 
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tenham em mãos LDGC e façam uso deles, mas não conhecem sobre Educação do 

Campo, sua origem e trajetória; que não compreendem esses materiais e nem os 

objetivos deles, tornam-se obstáculos ao cumprimento de propostas de atendimento 

aos alunos do campo. 

Assim, ao longo da pesquisa, notou-se que os LDGC chegaram por meio do 

MEC a algumas regiões brasileiras, mas a maioria dos envolvidos no processo 

educacional, em específico os professores, coordenadores de educação das escolas 

localizadas no campo e diretores, não têm a noção do objetivo destes materiais bem 

como dos discursos neles contidos. Percebe-se que os LDGC, como resultado de 

conhecimento elaborado ao longo dos anos e apropriado por grupos e/ou indivíduos 

no contexto da Educação do Campo, caracterizados como território imaterial, farão 

parte desse trabalho e as discussões referentes a eles serão acrescidas mais 

adiante no trabalho. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

5.1 CARACTERÍSTICAS DAS MRGS DE IPORÁ E ARAGARÇAS 

Durante a pesquisa, além de analisar os LDGC, optou-se por compreender, 

também, os locais em que eles estão inseridos, pois é essencial se partir do da 

realidade local, onde as escolas estão situadas, de maneira a entender os conflitos e 

disputas territoriais existentes. Podendo, nesse sentido, compreender a expansão do 

agronegócio e a resistência camponesa no território goiano, nas delimitadas MRGs. 

Assim, inicia-se este capítulo com informações sobre o estado de Goiás, 

também sobre as características das MRG pesquisadas: a de Aragarças e a de 

Iporá. Entende-se que é importante delimitar o recorte espacial para a pesquisa, 

contextualizá-lo, bem como caracterizá-lo para melhor entendimento do objeto 

abordado. As MRGs analisadas (Iporá e Aragarças) se encontram inseridas, de 

acordo com o IBGE, nas Mesorregiões Geográficas do Centro Goiano e Sudoeste 

Goiano, respectivamente. 

O território goiano está dividido em cinco mesorregiões que, por sua vez, se 

dividem em 18 microrregiões, das quais as MRGs de Iporá e Aragarças fazem parte. 

A regionalização de Goiás (divisão em meso e microrregiões) reúnem atributos 

comuns que lhes permitem configurações individualizadas se comparadas a outras, 

por isso é relevante o esforço de caracterização. 

Para se compreender as MRGs não se pode eximir informações sobre o 

processo de ocupação de Goiás, pois o processo de ocupação inicial das MRG não 

diferiu em muito do que ocorreu em outras, como pode ser confirmado a partir da 

leitura dos documentos que tratam dos históricos dos municípios goianos 

disponíveis no site do Instituto Mauro Borges (IMB). 

A ocupação do território goiano se deu, inicialmente, a partir da economia 

aurífera e pecuária. Para Arrais (2014, p. 31),  

[…] Com a economia aurífera formou-se uma primeira rede urbana  
para sustentar as atividades econômicas, o que também ocorreu com  
as lavouras de gêneros básicos e com a criação de gado de forma 
extensiva.  

Portanto, Esse foi um dos principais fatores de povoamento do estado. 

Deduz-se, a partir de Arrais (2014), que as características da população goiana, até 
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a década de 1950, eram camponesas, pois a produção tinha como objetivo principal 

atender o consumo familiar e comercializar o excedente. 

Nesse mesmo sentido, Pelá, Chaveiro, (2009), argumentam: 

[...] o século XX é um marco no processo de ocupação e apropriação do 
Cerrado Goiano. Pois o território goiano que era, até então, caracterizado 
por uma ocupação rural e atividade produtiva de pecuária, extensiva e 
agricultura de subsistência (fazenda goiana), marcha rumo à modernização 
capitalista. (PELÁ; CHAVEIRO, 2009, p.6). 

Em relação ao contexto global atual, o estado de Goiás está entre um dos 

grandes produtores para o mercado externo, haja vista ser grande produtor, 

principalmente de grãos.28 Contudo, para compreender a inserção de Goiás na 

dinâmica econômica/produtiva nacional e internacional, é necessário remeter à 

atuação política do Estado brasileiro para “desenvolver” as atividades econômicas, 

principalmente a partir da década de 1930. Como afirma Silva; Melo (2013), a 

construção de Goiânia e a Marcha para Oeste29 não teve o mesmo objetivo, mas 

entendem-se esses dois projetos como essenciais na ocupação do território goiano. 

A construção de Goiânia, em 1930, e de Brasília, na década de 1950/60, 

tiveram papel fundamental, potencializando o desenvolvimento urbano dos 

municípios. O processo de urbanização refletiu no campo, pois campo e cidade se 

relacionam como espaços dependentes um do outro, do ponto de vista econômico. 

Como afirma Silva (2016), a urbanização ocorreu a partir das ações estatais, 

agenciada junto ao capital com a proposta de desenvolver o campo, influenciou nas 

cidades e em suas características. Entre os projetos do Estado para desenvolver o 

campo, foi criado o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER). 

Para Matos; Pessoa (2012), nos espaços onde se implementou o 

PRODECER, ocorreram mudanças, pois a expansão do capital possibilitou a 

apropriação e a transformação de novas áreas em função dos interesses dos 

capitalistas, alterando a estrutura e o conteúdo dos lugares. Na concepção de Souza 

(2010), no estado de Goiás, as principais transformações na agricultura culminaram 

–––––––––––––––––––––––– 
28 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/05/mais-da-metade-da-safra-

nacional-de-graos-e-produzida-em-quatro-estados>. Acesso em: 12 dez. 2021. 
29 CASSIANO, Luiz de Carvalho. Marcha para Oeste: um itinerário para o Estado Novo (1937-1945). 

2002. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de Brasília, Brasília, 2002. 
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na constituição do agronegócio, iniciadas a partir de 1970, com o Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) e, mais tarde, na década de 1980, 

com o Programa de Cooperação Nipo-brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER). 

De acordo com Lima; Chaveiro (2010, p. 69), o Poder Público agiu nesse 

contexto como agente financiador dos interesses privados, articulando o território em 

Goiás aos interesses do capital. Nessa perspectiva, Matos; Pessôa (2012) afirmam 

que, nesse processo, os grupos monopolistas atuaram no sentido de tornar a 

agricultura subordinada ao capital industrial e financeiro; tornando-a cada vez mais 

ligadas às indústrias processadoras de produtos agrícolas e produtoras de 

maquinários, insumos e implementos agrícolas. 

No contexto das transformações oriundas do capital no campo em Goiás, 

embora algumas regiões goianas tenham sentido os efeitos drásticos desse 

processo, como por exemplo, o Sul e Sudoeste goiano, as MRGs de Iporá e de 

Aragarças não foram inseridas totalmente nesse processo, no sentido da 

predominância do agronegócio e da produção de monoculturas de grãos para 

exportação. 

Nesse contexto, pode se afirmar que o espaço agrário goiano, mesmo tendo 

sido ocupado com base nos mesmos processos econômicos e políticos, sua 

transformação não ocorreu de maneira uniforme nas distintas mesorregiões. Assim, 

para melhor compreensão de algumas características das duas MRGs, segue no 

mapa 1 a delimitação das mesmas e a espacialização dos municípios eleitos para o 

trabalho proposto. 

Conforme se demonstra no mapa 1, integram as MRGs 17 municípios, sete 

deles estão na MRG de Aragarças e 10 na MRG de Iporá, sendo que Iporá está no 

meso centro e Aragarças no meso Noroeste. Todos têm suas sedes consideradas 

como de pequenas cidades, de acordo com a classificação do IBGE, do ponto de 

vista quantitativo. O IBGE classifica cidades pequenas como sendo aglomerados 

urbanos com contingente populacional de até 50 mil habitantes. 
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Mapa 1 - Goiás: MRGs de Iporá e Aragarças 

 
Fonte: IBGE, 2010; Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

No documento intitulado “O observatório do mundo do trabalho (2014)”, 

desenvolvido em parceria entre o MEC e Instituto Federal de Goiás (IFG), contém as 

principais características das MRGs do estado de Goiás. Assim, segundo a pesquisa 

apresentada neste trabalho, 

A Microrregião de Aragarças possui 11.053 km² de área total e 55.472 
habitantes [...], distribuídos em 7 municípios: Aragarças, Arenópolis, Baliza, 
Bom Jardim de Goiás, Diorama, Montes Claros de Goiás e Piranhas. Do 
universo da sua população, 77,32% vive em área urbana e 22,68% em área 
rural. [...]. Mais da metade da população da microrregião (53,32%) reside 
em suas cidades mais populosas, Aragarças e Piranhas. (BRSIL, MEC/IFG, 
2014, p. 1). 

Para explicitar as características da MRG de Aragarças, na tabela 3 tem-se 

área, população total de cada município, bem como dados percentuais de população 

urbana e rural e área ocupada por cada município. 
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Tabela 3 - MRG de Aragarças (GO): área, população total e percentual de 
 população urbana e rural – 2010 

Município Área (km²) População total Urbana Rural 

Aragarças 662,9 18.310 96,3% 3,7% 

Arenópolis 1.074,6 3.278 58,5% 41,5% 

Baliza 1.782,6 3.714 29,5% 70,5% 

Bom Jardim de Goiás 1.899,5 8.423 75,4% 24,6% 

Diorama 687,3 2.479 60,8% 39,3% 

Montes Claros de Goiás 2.899,2 8.000 66,6% 33,4% 

Piranhas 2.047,8 11.268 80,5% 19,5% 

Microrregião de Aragarças 11.053,9 55.472 77,3% 22,7% 

Fonte: MEC/IFG, 2014. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Ainda de acordo com o “Observatório do mundo do trabalho (2014)”, a MRG 

de Iporá possui as seguintes características: 

A Microrregião de Iporá possui 7.074 km² de área total e 59.077 habitantes 
[...], distribuídos em 10 municípios. Do universo da sua população, 95,81% 
vive em área urbana e apenas 4,19% em área rural. [...] Mais da metade da 
população da Microrregião (52,94%) reside no município de Iporá. (BRASIL, 
MEC/IFG, 2014, p. 1). 

As informações anteriores estão em consonância com o que se demonstra na 

tabela 4, a seguir. 

Tabela 4 - MRG de Iporá (GO): área, população total e percentual de 
 população urbana e rural – 2010 

Município Área (Km²) População total Urbano % Rural % 

Amorinópolis 408,525 3.609 98,25% 1,75% 

Cachoeira de Goiás 422,751 1.417 82,64% 17,36% 

Córrego do Ouro 462,304 2.629 62,08% 37,92% 

Fazenda Nova 1.281,42 6.318 64,48% 35,52% 

Iporá 1.026,38 31.274 91,27% 8,73% 

Israelândia 577,482 2.888 77,91% 22,09% 

Ivolândia 1.257,66 2.663 57,64% 42,36% 

Jaupaci 527,103 3.000 78,60% 21,40% 

Moiporá 460,624 1.763 64,27% 35,73% 

Novo Brasil 649,954 3.516 64,70% 35,30% 

Microrregião de Iporá 7.074,208 59.077 95,81% 4,19% 

Fonte: IBGE Censo 2010. Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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A tabela 5 demonstra a população censitária das duas MRGs que, somado o 

número de população do campo e urbana, totalizou 114.537 habitantes, de acordo 

com os dados do IBGE (2010). 

Tabela 5 - MRGs de Iporá e Aragarças (GO): população urbana e rural por município – 2010 

População censitária 2010 

Município Rural Urbana Total 

Montes Claros 2.662 5.325 7.987 

Baliza 2.620 1.094 3.714 

Piranhas 2.195 9.071 11.266 

Bom Jardim de Goiás 2.079 6.349 8.423 

Arenóplolis 1.358 1.919 3.277 

Diorama 973 1.506 2.476 

Aragarças 688 17.617 18.305 

Iporá 2.729 28.545 31.274 

Fazenda Nova 2.244 4.078 6.322 

Amorinóplois 1.438 2.171 3.609 

Novo Brasil 1.245 2.274 3.519 

Ivolândia 1.128 1.535 2.663 

Córrego do Ouro 999 1.633 2.632 

Jaupací 642 2.358 3.000 

Israelândia 638 2.249 2.887 

Moiporá 630 1.133 1.763 

Cachoeira de Goiás 246 1.171 1.417 

Total 17 24.509 90.028 114.537 

Fonte: IBGE (2010). Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Ao observar os números absolutos, os municípios de maior população são 

Aragarças, Iporá e Piranhas, com 18.305, 31.274, 11.266 habitantes, 

respectivamente. Os demais, com exceção de Bom Jardim, com 8.423 habitantes, 

possuem contingente populacional menor que 5.000. Dos 114.537 habitantes das 

duas MRGs, constata-se que 24.509 vivem no campo, enquanto 90.028 vivem nas 

cidades, ou seja, nas sedes dos municípios. Para perceber esses números em 

percentuais demonstra-se o gráfico 1 a seguir. 
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Gráfico 1 - MRG de Iporá e Aragarças (GO): porcentagem da população censitária rural e 
 urbana por municípios – 2010 

 
Fonte: Instituto Mauro Borges - IMB. Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Ao observar os dados do gráfico 1, percebe-se que a população residente nas 

cidades é superior à que vive no campo. Do total de 114.537 habitantes, 21,40% 

(24.509) residem no campo, enquanto 78,60% (90.028) nas cidades. Os dados 

revelam que 21,40% da população total nas duas MRGs residem no campo, fato 

esse que, embora revele que parte importante da população seja urbana, esses 

21,40% que permanecem no campo deve ter garantido o direito de lá receber 

direitos sociais básicos, como o de acesso e permanência à educação. 

Contudo, para melhor perceber a peculiaridade dos municípios, o gráfico 

representa seus percentuais. De acordo com a representação, quatro dos 

municípios - Piranhas, Cachoeira de Goiás, Iporá e Aragarças - possuem população 

residente no campo inferior a 20%. 

A maioria dos municípios (Diorama, Bom Jardim de Goiás, Amorinópolis, 

Córrego do Ouro, Montes Claros de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Amorinópolis, 

Moiporá, Fazenda Nova, Novo Brasil, Israelândia e Jaupaci) tem população entre 

21,40% a 48,36% residindo no campo e, por fim, Baliza, com 70,54 %. A análise 

populacional, a partir de dados quantitativos, apesar de dar uma ideia da realidade, 
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não a revela em sua completude, apresentando, portanto, limites. Nesse sentido, é 

preciso buscar explicações para a materialidade da realidade pesquisada para além 

dos dados quantitativos, haja vista a relação de complementaridade que tais 

municípios conservam na relação campo-cidade.  

Os dados da tabela 5 e do gráfico 1, representam o quantitativo de população 

vivendo no urbano e no rural e, estes são utilizados para fins de caracterização, no 

sentido de contra argumentar sobre as teses do “campo vazio” como justificativa 

para a omissão em relação às políticas de Educação do Campo, para estes 

municípios que compreendem as MRGs eleitas para estudo.  

Quando se relaciona os dados de população vivendo no campo e na cidade, 

não é pertinente considerá-los como principal indicador da presença de muitas ou 

poucas escolas no campo, pois, pode haver uma população significativa no campo, 

como no caso de Montes Claros e as escolas estão sendo frequentemente 

fechadas. No decorrer da pesquisa, foram fechadas quatro escolas no município. A 

última foi fechada em 2021. Assim, entende-se que este movimento de fechamento 

das unidades escolares nas duas MRGs está principalmente atrelado ao 

pensamento induzido pelo PCA, o qual privilegia o campo como lugar de produção 

em detrimento à realização da vida. O discurso do esvaziamento populacional do 

campo tem servido para justificar o fechamento das escolas, mas não é o elemento 

preponderante neste processo. 

Entende-se que, apenas a luta dos camponeses para viver e estudar no 

campo pode garantir o não fechamento e a abertura de unidades escolares no 

campo. Assim, o quantitativo populacional não é responsável pela abertura delas ou 

pela sua diminuição. Assim, apenas os dados não podem ser considerados como 

principal referência para se discutir a criação,eliminação ou manutenção delas, mas 

isso pode ser percebido nas duas MRGs estudadas como se colocará no texto 

seguinte.  

5.2 ESCOLAS LOCALIZADAS NO CAMPO NAS MRGS DE IPORÁ E ARAGARÇAS 

Ainda para fins de caracterização, é importante demonstrar as escolas 

localizadas no campo nas MRGs estudadas. Assim, há 14 escolas nas duas MRGs 

e, ao elegê-las para desenvolvimento deste estudo, colocou-se em proeminência as 

escolas de Ensino Fundamental (anos iniciais) turmas de 3º, 4º e 5º anos, isso 
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porque o ensino da Geografia na coleção estudada de livros didáticos para o campo 

inicia-se no terceiro ano, como os conteúdos “Letramento e alfabetização e 

Geografia e História”. 

Nas duas MRGs há nove escolas localizadas na de Aragarças e outras cinco 

escolas na de Iporá, conforme demonstrado no mapa 2. No quadro 1 tem-se a 

distribuição de escolas ativas e inativas nos municípios das MRGs investigadas. Das 

14 escolas listadas, observou-se 12 de responsabilidade de administrações 

municipais e apenas duas cuja esfera é estadual. Assim, a maior oferta da Educação 

Básica (anos iniciais) é realizada pelos municípios. É possível, ainda, verificar em 

quais municípios as escolas se localizavam em 2019. Todavia, em contato por 

telefone, antes da pesquisa de campo, com as secretarias municipais de educação, 

já se obteve-se a informação de que três das escolas mencionadas no quadro 1 

foram fechadas: Escola Municipal Caiapó, a do Morro do Engenho e a Joaquim José 

de Oliveira. Durante execução deste trabalho, a Municipal José Ribeiro Filho, 

localizada no distrito de Aparecida do Rio Claro, também foi fechada em 2021. 

Quadro 1 - MRG Aragarças e Iporá (GO): escolas do campo ativas e inativas nas – 2016 

Município 
Escolas localizadas no 

Campo 
Administração Local Ativa/Inativa 

Aragarças - - -  

Baliza 

Escola Municipal 
Bandeirantes 

Municipal 
PA Oziel Alves 

Pereira 
Ativa 

Colégio Estadual Oziel 
Alves Pereira 

Estadual 
PA Oziel Alves 

Pereira 
Ativa 

Bom Jardim de Goiás - -   

Cachoeira de Goiás 
Escola Municipal 
Entroncamento 

Municipal - Ativa 

Corrego do Ouro - - -  

Diorama 
Escola Municipal 

Guanabara 
Municipal Fazenda Bebedouro Inativa 

Fazenda Nova 
Escola Municipal Ismael 

Martins Sobrinho 
Municipal 

Povoado Três 
Marcos 

Ativa 

Iporá 

Escola Municipal Odete 
Carvalho Ataídes 

Fonseca 
Municipal Povoado Bugre Ativa 

Escola Municipal 
Professora Vilma Batista 

Teixeira 
Municipal Comunidade Jacuba Ativa 

 
IF Goiano – Campus 

Iporá 
Federal - Ativa 
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Israelândia -    

Ivolândia 
Escola Municipal 

Francisco Bueno de 
Moraes 

Municipal Distrito Campolândia Ativa 

Jaupací     

Moiporá 

Escola Municipal 
Conegundes José 

Rabelo 
Municipal 

Povoado São 
Sebastião do Rio 

Claro 
Ativa 

Escola Estadual Santos 
Dumont 

Estadual Zona Rural Ativa 

Montes Claros de 
Goiás 

Escola Municipal Caiapó Municipal Povoado Caiapó Ativa 

Escola Municipal Morro 
do Engenho 

Municipal 
Povoado Morro do 

Engenho 
Inativa 

Escola Municipal Profº 
José Rosa de Oliveira 

Municipal Povoado Ponte Alta Ativa 

Escola Municipal José 
Ribeiro Filho 

Municipal 
Distrito de Aparecida 

do Rio Claro 
Inativa 

Escola Municipal Profª 
Luizanita Lourenço da 

Costa 
Municipal Distrito de Lucilândia Ativa 

Escola Municipal 
Joaquim José de Oliveira 

Municipal Zona Rural Ativa 

Novo Brasil - - -  

Piranhas - - -  

Fonte: Inep (2016) et al. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Os dados retirados do site INEP (2018), para elaboração do quadro 1, podem 

não corresponder de forma fidedigna à realidade investigada, destoando de 

informações coletadas junto às Secretarias Municipais de Educação. Constatou-se, 

na área eleita para estudo, um número de escolas que não faz correspondência com 

o constatado em pesquisa de campo, pois ao contatar formalmente as Secretarias 

Municipais de Educação, obteve-se a informação que algumas escolas não estavam 

em funcionamento.  

De acordo com as secretarias, quatro dos sete municípios da MRG de 

Aragarças: Aragarças (3,76%), Arenópolis (41,44%), Bom Jardim (24,6%), Piranhas 

(19,48%) não possuem escolas localizadas no campo, embora possuam população 

rural, conforme pode ser visto no gráfico 1. Nos outros três municípios da MRG de 

Aragarças, Baliza possui duas escolas no campo; Diorama, uma escola no campo e 

Montes Claros de Goiás, seis escolas. Do total de escolas existentes neste último 

município, apenas três estavam em funcionamento à época da pesquisa de campo. 
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Das escolas municipais ativas, as estudadas da pesquisa foram: uma em 

Baliza, pois a outra não oferecia a primeira fase do Ensino Fundamental e as três 

escolas em funcionamento em Montes Claros de Goiás. Na escola do campo em 

Diorama não foi possível fazer a pesquisa, pois seria recebida em 2020, quando se 

iniciou a pandemia provocada pela Covid-19, o que impôs a necessidade de 

interromper a pesquisa de campo. Desse modo, na MRG de Aragarças, das nove 

escolas situadas no campo, quatro foram incluídas na pesquisa de campo. 

No caso da MRG de Iporá, diferente das informações que aparecem no 

quadro 1, em conformidade com informações obtidas nas secretarias municipais de 

educação, sete dos 10 municípios não possuem escolas localizadas no campo: 

Amorinópolis, Cachoeira de Goiás, Córrego do Ouro, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, 

Moiporá. Apenas três municípios possuem escolas localizadas no campo, mas com 

apenas uma cada município: Fazenda Nova, Iporá e Moiporá. O mapa 2 demonstra 

a localização das escolas. 

Na MRG em questão, apenas duas escolas foram estudadas: a de Fazenda 

Nova e a de Moiporá. A escola situada no campo em Iporá, embora ativa, não 

possuía turmas de 3º ao 5º ano. Embora na lista do quadro 1 explicite 14 escolas, 

importa esclarecer que, como o PNLD – Campo contempla as escolas que ofertam 

do 1o ao 5º ano, portanto foram excluídas da pesquisa aquelas que não atendem a 

esses anos do Ensino Fundamental. Entende-se que, se o foco do trabalho no que 

se refere ao objeto – LDGC – não contempla os anos finais (6o ao 9o ano) do Ensino 

Fundamental, não se justificaria investigar as escolas que não se enquadram nas 

exigências do PNLD-Campo. 
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Mapa 2 - MRG de Iporá e Aragarças (GO): localização das escolas ativas e inativas – 2020 

 
Fonte: IBGE (2010) e SIEG (2013). Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Observando o mapa 2, percebe-se a localização das escolas nos municípios 

da MRG de Aragarças, bem como a quantidade de escolas existentes em cada. 

Constata-se ainda que na MRG de Aragarças está localizada a maioria delas, sendo 

nove escolas. As escolas de número 1 e 2 enumeradas no mapa estão no município 

de Baliza; as de número 3 a 8 estão em Montes Claros de Goiás; e a de número 9 

em Diorama. Em Montes Claros de Goiás há seis escolas. 

5.3 ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS RURAIS E FAMÍLIAS ASSENTADAS 

Definido o recorte espacial da pesquisa, ainda para a caracterização, buscou-

se compreender se na porção de espaço delimitada para estudo há presença de 

assentamentos rurais. Isso ocorreu na intenção de investigar se havia alguma 

relação entre as escolas pesquisadas e os assentamentos, no que refere ao número 

de escolas, alunos matriculados e diferenciação no ensino. Desse modo, constatou-

se que há escolas em alguns municípios em que há presença de assentamentos, 

como demonstrado no mapa 3. 
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Mapa 3 - MRG de Iporá e Aragarças (GO): localização dos assentamentos – 2017 

 
Fonte: INCRA (2017). Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

O mapa 3 faz referência ao nome dos assentamentos, quantidade de famílias 

assentadas por município nas microrregiões de Aragarças e Iporá. Onde há maior 

presença de assentamentos, estão também presentes mais escolas. Todavia, nem 

todos os prédios escolares presentes nestes municípios estão em funcionamento. 

Por exemplo, Bom Jardim, Aragarças, Fazenda Nova e Piranhas há considerável 

quantidade de assentamentos se comparado aos demais municípios, mas não se 

constata presença de escolas localizadas no campo. 

A tabela 1 e o mapa 3 permitem perceber que são 17 assentamentos rurais, a 

maioria deles localizada na MRG de Aragarças, perfazendo 14. Na MRG de Iporá 

localizam-se três assentamentos. Como já afirmado, a Microrregião de Aragarças 

possui maior quantitativo de assentamentos e também maior número de escolas no 

campo. 

Por meio dos dados do Incra representados no mapa 3, observou-se que nas 

duas microrregiões existem 17 assentamentos rurais, com 1.106 famílias assentadas 

e 825 destas famílias estão nos assentamentos localizados nos municípios de Baliza 

e Bom Jardim, na MRG de Aragarças. Dos 17 municípios das Microrregiões 
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pesquisadas, apenas em cinco têm assentamentos; desses, os de Baliza, com 651 

famílias assentadas, em quatro projetos; Bom Jardim, 174 famílias, em sete projetos; 

Aragarças, 24 famílias, e um projeto; todos na MRG de Aragarças. Já na MRG de 

Iporá, os municípios de Fazenda Nova, com 153 famílias assentadas, em 3 projetos. 

Inicialmente, pressupôs-se que os municípios das MRGs com maior número 

de assentamentos fossem os com mais escolas no campo, todavia isso não foi 

constatado na pesquisa de campo. Constatou-se, como demonstrado no mapa 3, 

que, por Microrregião, a hipótese se confirma, pois a MRG de Aragarças possui 

maior número de assentamentos e também maior número de escolas localizadas no 

campo. Contudo, refuta-se a pressuposição de que os municípios com mais 

assentamentos poderiam ter mais escolas no campo, como se pode ver mapa 4. 
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Mapa 4 - MRG de Iporá e Aragarças: localização dos assentamentos e escolas - 2017 

 
Fonte: INCRA (2017). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Em relação à localização das escolas, percebe-se que a maioria delas está 

localizada na MRG de Aragarças, a qual possui mais assentamentos. Esta é a que 
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mais possui estudantes matriculados no campo, cabendo destacar o município de 

Baliza, com grande número de matrículas, tanto no Ensino Fundamental como no 

Ensino Médio. Isso se justifica pela existência do Assentamento Oziel Alves Pereira, 

com 527 famílias assentadas. 

Segundo documento elaborado pelo Movimiento Regional por la Tierra30: 

No Assentamento há duas escolas: a Escola Municipal Bandeirante e a 
Escola Estadual Oziel Pereira. A primeira atende 200 estudantes, que 
cursam as séries do ensino fundamental. A segunda foi aberta em 2011 é 
direcionada aos estudantes do Ensino Médio e possui 300 estudantes. O 
novo desafio dos assentados é conseguir uma escola técnica ou superior 
para o Assentamento. Eles desejam assim, evitar que os jovens tenham que 
sair do campo para continuar os estudos na cidade e possam se formar em 
profissões que ajudem a desenvolver a produção na área onde vivem. 
(ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, [201-?], p. 6). 

Como demonstrado na tabela 3, o município de Baliza tem 3.714 habitantes, 

segundo a última contagem populacional realizada pelo IBGE (2010). Desse 

quantitativo, quase duas mil pessoas residem no assentamento. As famílias 

assentadas estão organizadas de acordo com os princípios e orientações do MST. 

Antes de se tornar assentamento, segundo texto elaborado pelo Movimiento 

Regional por la Tierra: 

[...] a Fazenda Bandeirantes era propriedade de um conglomerado alemão, 
dedicado à criação extensiva de gado bovino para o mercado interno e, 
principalmente, para o exterior. A Fazenda havia sido desapropriada para 
fins de Reforma Agrária em 2001, já que a empresa proprietária havia sido 
enquadrada como empresa executora de lavagem de dinheiro. Os 
camponeses da região também relatam que a empresa havia se apropriado 
ilegalmente de terras, como acontece por todo o país. O fazendeiro tem 
documentos de mil hectares, mas sua cerca compreende duas, três vezes a 
área legalizada. Há também relatos de que havia trabalho escravo no local 
e até mesmo um calabouço foi encontrado na área da fazenda. 
(ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, [201-?], p. 4). 

A realidade da Fazenda Bandeirantes não é exclusiva no que se refere a 

apropriação ilegal de terras, ou seja, grilagem. Esta prática entre os grileiros acirra a 

Questão Agrária no país, pois enquanto a terra se concentra nas mãos dos poucos 

mais ricos, os mais pobres só conseguem obtê-la por meio da compra. Nesse 

–––––––––––––––––––––––– 
30 ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA. A Reforma Agrária são dois passos adiante e um atrás: 

Estudo de Caso. [201-?]. Disponível em: 
https://porlatierra.org/docs/3d817a0a32a2ecc4ea6a5973e3c946c0.pdf. Acesso em: 15 maio 2020. 



155 

processo, os latifundiários caminham de mãos dadas com os empresários 

capitalistas e políticos e, a formação dos latifúndios por meio da grilagem de terras, 

que existe há décadas, continua. Como afirma Ariovaldo Umbelino de Oliveira em 

artigo no livro “A grilagem de terras na formação territorial brasileira”, 

[...] o curto período em que se fez Presidente, o então vice-presidente de 
Dilma Rousseff enviou ao Congresso a MP 759, que tratou de resolver 
juridicamente o problema da grilagem de terras no país. Este documento 
virou a Lei no 13.465, em 11 de julho de 2017, e teve o Decreto n. 9.310 em 
15 de março de 2018. Dessa forma, via legal, os grileiros de terras vão 
regularizando seus grilos até 2.500 hectares (OLIVEIRA, 2020, p. 12). 

Desse modo, assim como a Fazenda Bandeirante, vários latifúndios são 

formados a partir da ilegalidade, que no governo atual (2021) tem facilitado a 

legalização. “E, dessa maneira que os políticos vão, via grilagem, regularizando as 

áreas surrupiadas ao arrepio da lei [...]” (OLIVEIRA, 2020, p. 12). 

Contudo, é importante pensar políticas de reforma agrária, pois, pelas 

características populacionais do município de Baliza e pelos dados observados em 

relação ao assentamento Oziel Alves Pereira, na fazenda Bandeirante, a distribuição 

da terra para as famílias beneficia a população do município e, os camponeses têm 

a oportunidade de viver no campo, produzir para seu sustento e para abastecer o 

mercado interno.  

É importante ainda porque os assentados podem se manter no campo com 

seus filhos, sem precisar sair tão cedo do campo para viver na cidade. Embora em 

algum momento tenham que deixar seus filhos irem para cursar o ensino superior. O 

exemplo do referido município e também do assentamento Oziel Alves Pereira 

descredibiliza o discurso do campo vazio e que, não raro, justifica o fechamento de 

escolas no campo. 

Retoma-se a ideia da carência de um projeto de campo, no qual os 

camponeses possam se reterritorializar, com as condições necessárias para nele 

viverem e trabalharem. De modo geral, os demais municípios, embora com uma 

população rural reduzida se comparada à urbana, também congregam um 

contingente populacional bastante significativo no campo e necessita da elaboração 

de políticas públicas, não apenas educacionais, mas em todos os setores para 

beneficiar as populações que ali vivem e trabalham. 
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Entretanto, o que se percebe é o fechamento constante destas escolas. 

Peripolli; Azoia (2011, p. 194), após buscarem no INEP os dados referentes à 

redução do número de escolas, afirmam: “[…]. Em menos de 10 anos, o número de 

escolas do campo, que eram 107.432 (2002), foi reduzido para 83.036. Ou seja, 

mais de 24 mil escolas tiveram suas portas fechadas”. 

Quando se refere ao estado de Goiás, Souza et al (2016) infere que o 

fechamento de escolas no campo em Goiás é uma constante e, nos últimos 15 anos, 

acentuou-se esse processo. Segundo a mesma autora, no ano de 2000, havia 1.822 

escolas no campo, passando, em 2007, para 777, o que significa a redução de 40% 

delas. Sua pesquisa demonstra, ainda, essa redução de escolas no campo de 2007 

até 2015, com diminuição de quase 30% das escolas no campo. 

Observa-se, numa escala de análise maior, nas regiões brasileiras, Norte e 

Nordeste, as quais figuram no cenário nacional como as que mais fecham escolas 

rurais no país. Segundo Vomero (2014), tais regiões são as que registraram o maior 

número de escolas rurais fechadas. A autora, neste mesmo capítulo, acredita que, 

em função disso, há o processo de conflitualidade e resistência camponesa contra o 

fechamento de escolas, pois se de um lado o agronegócio, induzido pelo PCA, 

impulsiona o fechamento, pois a expansão e ampliação do capital toma espaço, por 

meio do investimento na produção capitalista, por outro, os camponeses resistem, 

buscando meios para retornarem ao campo e nele se manterem. Nesse processo, 

reivindicam escolas do campo para que os estudantes possam viver com suas 

famílias e permanecerem estudando no campo. 

Durante a pesquisa percebeu-se a relação entre o assentamento e o 

quantitativo de pessoas vivendo no campo e a escola, a partir do município de 

Baliza. Neste, mais de 70% das pessoas vivem no campo. Lá estão localizadas duas 

escolas. Numa delas, em 2019, atendia 200 estudantes, nos anos do Ensino 

Fundamental a outra foi aberta em 2011, ficou direcionada aos estudantes do Ensino 

Médio e, possui 300 estudantes. Assim, concebe-se a importância de 

assentamentos como o Oziel Alves Pereira, pois, a educação foi implementada a 

partir das necessidades dos camponeses reterritorializados. 

Além dos assentamentos, outro elemento influenciador é a atuação dos 

movimentos socioterritoriais, sobretudo o MST e também a atuação da universidade 

para a formação de professores para a Educação do Campo e ações de extensão. 

No caso das duas MRGs estudadas, não há universidades com cursos voltados para 
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a formação específica para a Educação do Campo. Em Iporá se encontra localizado 

um campus UEG, que atende estudantes das duas MRGs, com exceção dos 

municípios de Baliza, Bom Jardim, que, geralmente, buscam por universidade em 

Barra do Garças, devido à facilidade de deslocamento. Assim, a UEG, Campus de 

Iporá, oferece os cursos de Licenciatura em: Matemática, Letras, História, Biologia, 

Geografia e Direito. O município conta também com o IFGoiano, oferecendo, 

Bacharelado em Agronegócio, Agronomia, Licenciatura em Química, Ciência da 

Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Percebe-se que não há cursos que contemple a formação de professores em 

Licenciatura em Educação do Campo, para atuar nas escolas do campo. Contudo 

caso as instituições se interessassem seria possível trabalhar com projetos de 

extensão, de pesquisas (grupos de pesquisas) e/ou eventos que pudessem 

contribuir com a produção e divulgação do conhecimento sobre o tema em questão. 

No caso da UEG, de 2015 a 2018 por meio do Congresso de Educação (COSEMP) 

havia uma proposta de abordagem sobre Educação do Campo. Contudo com a 

finalização do evento, encerraram-se também as discussões. Pertinente ressaltar 

que, ainda é relativamente recente os cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo no Brasil. 

Os primeiros cursos de licenciatura em Educação do Campo datam de 2008, 

respondendo a editais públicos lançados pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Atualmente, são 31 

instituições de ensino superior públicos que oferecem os cursos. A licenciatura em 

educação do campo visa formar professores para atuar na docência, na organização 

e na gestão, bem como na produção e difusão de conhecimento científico e 

tecnológico em escolas do 6º ao 9º ano e ensino médio e em contextos não 

escolares. (MACHADO; VENDRAMINI, 2013, p. 10). 

Assim, a UFG (Campus Goiás) é a universidade mais próxima das duas 

MRGs que oferta curso de Licenciatura em Educação do Campo e, de acordo com o 

site31 ele foi implantado com o intuito de formar professores para trabalhar na zona 

rural. É um curso fundamentado na Pedagogia da Alternância (com períodos na 

universidade e na comunidade). Os alunos participam de visitas técnicas de campo 

–––––––––––––––––––––––– 
31 Disponível em: <https://www.goias.ufg.br/p/29562-licenciatura-em-educacao-do-campo>. Acesso 

em: 15 dez. 2021. 
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que beneficiam 23 comunidades rurais do município e desenvolvem atividades de 

pesquisa, extensão e intervenção escolar. 

Assim, não se tem universidade como elemento influenciador na manutenção 

destas escolas por meio da preparação de profissionais para atuar nas escolas 

localizadas no campo. O inegável, como já afirmado é a relação entre o 

assentamento Oziel Alves Pereira e o número de estudantes matriculados nas 

escolas localizadas no campo. A partir do assentamento manteve-se a escola 

municipal Bandeirante e foi criado o Colégio Estadual Oziel Alves Pereira, para 

ofertar o Ensino Médio. 

Além destes aspectos supracitados, ainda com o intuito de compreender as 

características das duas MRGs, onde estão localizadas as escolas eleitas para 

estudo, seguem considerações sobre a estrutura fundiária destas MRGs. É 

necessário trazer elementos para compreender tal estrutura, pois a partir disso se 

poderá entender se estão propensas ao PCA ou ao PQA, pois se sabe que a 

desigualdade no acesso à terra influencia na forma como os territórios são 

produzidos.  

5.4 O ESPAÇO RURAL DAS MRGS DE IPORÁ E ARAGARÇAS 

Sabe-se que a Questão Agrária está relacionada também à concentração 

fundiária, à desigualdade de acesso à terra, bem como ao seu uso e posse. Assim, 

considerou-se importante voltar o olhar para a estrutura fundiária das duas MRGs 

estudadas. Segundo Alentejano (2012) em texto datado do final do século XIX, 

Elisée Reclus, já desenvolvia argumentos de que a estrutura fundiária de um país é 

o resultado de lutas entre latifúndios e camponeses. O autor afirma ainda que, onde 

as lutas camponesas foram capazes de se impor aos anseios monopolistas do 

latifúndio, a estrutura fundiária é mais democrática, contudo, onde o poder do 

latifúndio prevaleceu sobre as lutas camponesas, a concentração fundiária é mais 

intensa. 

No caso do Brasil, o acesso à terra no país, em seu processo histórico, 

possibilitou a inserção de grupos na estrutura política e econômica, o que 

possibilitou o desenho da estrutura agrária brasileira. Para o autor supracitado, no 

Brasil, o latifúndio prevaleceu, apesar das inúmeras lutas e revoltas camponesas o 

país tornou-se um dos recordistas mundiais em monopolização da terra. Segundo o 
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Atlas do IBGE (s.d.), a dinâmica territorial do país foi e segue condicionada à sua 

estrutura fundiária desigual. Segundo Oliveira (2020), o Brasilocupa um lugar de 

país com uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Assim, é possível 

introduzir que a estrutura fundiária constitui indicador e revelador importante dos 

processos de apropriação da natureza e estratificação social nos territórios. 

A estrutura fundiária goiana traz consigo diferentes desafios para ser 

compreendida, particularmente no caso das microrregiões escolhidas, pois existem 

problemas técnicos e conceituais envolvidos. Quando se seleciona os dados com as 

definições sobre as áreas em hectares e quantidades das áreas, visando ter uma 

proporção real sobre o estado atual da estrutura fundiária, pensou-se na 

possibilidade de como analisar melhor a relação das escolas sob a estrutura 

fundiária das microrregiões para compreender o que contexto os LDGC estão 

inseridos. 

As áreas em hectares, classificadas em cada uma das categorias de imóveis 

de pequena, pequena-média, média e grande, cada qual possui suas próprias 

variações, porque não são analisadas a partir de parâmetros baseados em recortes 

universais para todos os municípios do país. Assim é necessária uma classificação 

específica para realizar o estudo, pois a dos imóveis rurais é importante e pode 

desmistificar o que se construiu no imaginário populacional de que, quanto maior a 

propriedade, mais se produz. Isso serve, antes de tudo, para estimular a 

concentração fundiária e induzir a extinção da pequena. Assim: 

No Brasil, a ideia de que a eficiência econômica na agricultura está 
diretamente relacionada com o tamanho da propriedade está fortemente 
arraigada. Essa herança, ao ser apropriada segundo as conveniências dos 
grupos hegemônicos instituídos dentro do que se denomina de capitalismo 
rentista, tem resultado em ações políticas que enaltecem a produção de 
commodities, sintetizadas na expressão agronegócio, tomado como 
sinônimo de propriedade tecnicamente moderna e com grandes dimensões. 
Por conseguinte, a pequena propriedade é tida como reduto da baixa 
produtividade e da incapacidade de produzir em escala compatível com as 
demandas do mercado, o que justificaria a omissão do Estado na 
arrecadação da enorme quantidade de terras públicas griladas, a timidez 
das políticas de reordenamento fundiário e os parcos recursos concedidos 
em créditos agrícolas. (PAULINO, 2011, p. 111). 

Assim, analisar a estrutura fundiária é um meio que não se fornecem 

respostas coerentes com a realidade, uma vez que há incoerências abundantes nas 

classificações para a definição de tamanho de propriedades rurais. Em face disso, 
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faz-se um esforço para apresentar dados que podem minimamente representar 

como se estrutura a realidade rural estudada, para que se possam compreender os 

aspectos das microrregiões delimitadas. 

Quando se relaciona a estrutura fundiária com aspectos educacionais, é 

importante ressaltar o que explicita Giovanini (2011), o qual afirma que, quanto 

maior a concentração fundiária há maiores chances de aumentar a desigualdade. O 

autor reforça que os baixos índices de concentração fundiária impactam 

positivamente no aumento de diferentes indicadores sociais, especialmente 

referentes a maior número de matrículas no campo.  

Assim, sob esses subsídios, os horizontes para análise foram definidos. A 

seguir, as áreas ocupadas pelos imóveis e quantidade de imóveis agropecuários são 

apresentadas e apontam os dados referentes à realidade pesquisada. Na tabela 6, 

demonstra-se o número de imóveis rurais por município. Estes dados podem dar 

conta, pelo menos em parte, de como estão distribuídos os imóveis rurais nas duas 

microrregiões e permite a classificação dos imóveis de acordo com seus estratos e o 

que predomina: se pequeno (até 250 ha), pequeno-médio (250 a 500 ha), médio 

(500 a 1.000 ha), ou grande (mais de 1.000 ha). 

Tabela 6 - MRG de Aragarças (AR) e Iporá (IP) (GO): número de imóveis rurais por município – 2012 

Município/MRG Total Até 250 % 250 à 500 % 
500-
1.000 

% + 1.000 % 

Piranhas/AR 1.199 952 70,39 126 10,50 80 6,67 41 3,41 

Bom Jardim de 
Goiás/AR 

1.193 874 73,26 200 16,76 69 5,78 50 4,19 

Montes Claros de 
Goiás/AR 

1.129 868 76,88 116 10,27 68 6,02 77 6,8 

Baliza/AR 842 693 78,57 70 7,93 38 4,30 41 4,64 

Arenópolis/AR 702 581 82,76 69 9,82 36 5,12 16 2,27 

Diorama/AR 493 409 83,13 51 10,36 26 5,28 7 1,42 

Aragarças/AR 204 154 75,49 29 14,21 13 6,37 8 3,92 

Iporá/IP 1.352 1.271 94,00 59 4,36 19 1,40 3 0,22 

Fazenda Nova/IP 1.309 1.217 92,94 51 3,89 28 2,13 13 0,99 

NovoBrasil/IP 871 812 93,22 37 4,24 18 2,06 4 0,45 

CórregodoOuro/IP 634 594 93,69 21 3,31 16 2,52 3 0,47 

Ivolândia/IP 735 581 75,16 91 11,77 44 5,69 19 2,45 

Amorinópolis/IP 507 455 89,74 36 7,10 12 2,36 4 0,78 

Israelândia/IP 382 331 86,64 29 7,59 9 2,35 13 3,40 
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Moiporá/IP 336 289 86,01 27 8,03 13 3,86 7 2,08 

Cachoeira de Goiás/IP 305 253 82,95 27 8,85 12 3,93 13 4,26 

Jaupaci/IP 281 219 77,95 35 12,45 23 8,18 4 1,42 

Total 12.474 10.553 84,59 1.074 8,60 524 4,20 323 2,58 

Fonte: INCRA, 2012. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Todos os municípios das microrregiões foram representados numericamente, 

em relação ao número de imóveis rurais para caracterizar as MRGs estudadas. 

Contudo, o enfoque será para os municípios que possuem escolas localizadas no 

campo. Sabe-se que aspectos como, concentração fundiária só serão percebidos na 

relação entre o número de imóveis rurais e suas áreas ocupadas. Assim, na tabela 6 

estão os dados correspondentes aos números de imóveis rurais e na tabela 7, têm-

se as áreas ocupadas pelos imóveis rurais. Para fins de análise se definiu o conjunto 

de imóveis em pequeno (até 250 ha), pequeno-médio (250 a 500), médio (500 a 

1000) e grande (mais de 1000 ha). 

Nas duas MRGs há um total de 12.474 imóveis rurais. Destes, o número 

maior de imóveis são os que possuem até 250 hectares. Existe 10.474 (84,59%) os 

imóveis de 250 a 500 hectares são 1074 (8,60%), os que possui de 500 a 1000 são 

524 (4,20%) e, os que possui mais de 1000 são 323 (2,58)  

Destes, o município de Montes Claros Goiás possui 1.129, sendo que 868 

contém até 250 hectares e perfazem 76,88% do total dos imóveis rurais do 

município. 116 deste total possui de 250 a 500 hectares. Já 68 com 500 a 1000 e 77 

com mais de 1000, representando 6,02 e 6,8 respectivamente.  

No caso de Baliza, há 842 imóveis rurais, destes 693 imóveis rurais têm até 

250 hectares, 78,57%. 70 deles são imóveis de 250 a 500 hectares, perfazendo 

7,93%. 38 imóveis de 500 a 1000 ou 4,30% e 41 com mais de 1000 sendo 4,64% 

dos imóveis do município. Esses dois municípios chamou atenção dentre os demais 

das duas MRGs por apresentar mais população vivendo no campo, de acordo com o 

gráfico 1 e, mais escolas no campo do que nos demais, conforme o quadro1. 

Também como se explicitará mais a diante no texto, maior número de matrículas. 

Sustenta-se que em Montes Claros de Goiás havia seis escolas quando se 

iniciou a pesquisa, de acordo com o QEdu/INEP (2017) havia seis escolas 

localizadas no município. Quando se iniciou a pesquisa, já havia sido fechada uma 

das escolas, o fechamento da terceira se deu após ter iniciado a de campo (2018) e 
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a quarta após a pesquisa de campo (2021). Ao iniciar a o trabalho, percebeu-se 

poucas unidades educacionais nestes municípios, mas, se comparados aos demais 

das MRGs, eles apresentaram mais escolas. Embora existam duas escolas em 

Baliza, apenas uma foi pesquisada, haja vista os critérios elencados para analisá-

las, considerando a abordagem dos LDGC, pois apenas uma das escolas oferta os 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, a outra, o Ensino Médio. 

Na MRG de Iporá, as escolas pesquisadas estão presentes nos municípios de 

Fazenda Nova, de Ivolândia e de Moiporá, os quais apresentam os seguintes dados 

em relação ao número de imóveis. Do total de 12.474 imóveis rurais. 10.553, ou seja 

84%. possuem até 250 hectares. Quanto à classificação em média e pequena-

média, elas representam 8,60% e 4,20%, respectivamente. Assim, são 1074 imóveis 

com 250 a 500 hectares e 524 com 500 até 1.000 ha e 323 imóveis, cerca de 2,58% 

possui mais de 1.000 hectares. 

No município de Fazenda Nova há um total de 1309, destes, 1217 possui até 

250 hectares, sendo 92,94%. 51 de 250 a 500 representado 3,89%. 28 

correspondem aos imóveis de 500 a 1000 ou seja, 2,13% e, os com mais de 1000 

hectares são 13 imóveis, 0,99%. Em Ivolândia existem 735 imóveis rurais. 581 

imóveis deles, ou 75,16%, são possuem até 250 hectares. 91 estão entre 250 a 500 

representado 11,77%. Já 44 de a 1000 sendo 5,69 e os de mais de 1000 são 19 

imóveis rurais, 2,45% No caso do município de Moiporá, há 336 imóveis no total. 

Deste, 289 ou 86,01 estão entre os imóveis de até 250 hectares. 27 imóveis de 250 

a 500 (8,03%), 13 de 500 a 1000 e 7 com mais de 1000 representando 3,86% e 

2,08% respectivamente.  

Nas duas MRGs estudades prevalece um maior número dos imóveis com até 

250 hectares. O número de imóveis é importante, contudo, faz se necessário 

conhecer a área ocupada por eles. Assim é possível compreender se há o 

predomínio do latifúndio sobre as pequenas propriedades.  

Como já exposto, há uma população considerável vivendo no campo nestas 

duas MRGs, que ocupam ou que trabalham nesses imóveis rurais. Esses são alguns 

dos sujeitos pesquisados, os quais possuem relações diretas ou indiretas com as 

escolas restantes nessas MRGs. Assim, seguem os dados da área ocupada pelos 

imóveis rurais. 
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Tabela 7 - MRG de Aragarças (AR) e Iporá (IP) (GO):  
área (ha) de imóveis rurais por município – 2012 

Município/MRG Total Até 250 % 
250 à 
500 

% 
500 à 
1.000 

% +1.000 % 

Piranhas /AR 256.111 72.613 28,35 45.628 17.81 54.956 21,45 82.913 32,37 

Bom Jardim de Goiás/AR 296.785 72.170 24,31 76.546 25,79 46.649 15,71 101.419 34,17 

Montes Claros de Goiás /AR 312.753 58.713 18,77 41.527 13,27 47.502 15,15 165.011 52,76 

Arenópolis /AR 124.797 44.509 35,66 24.740 19,82 25.419 20,36 30.129 24,14 

Baliza / AR 260.879 42.736 16,38 24.587 9,42 27.215 10,43 166.342 63,76 

Diorama / AR 78.834 30.694 38,93 18.538 23,51 18.220 23,11 11.382 14,43 

Aragarças / AR 54.289 11.740 21,62 11.168 20,57 9.876 18,19 21.505 39,61 

Iporá / IP 107.868 70.021 64,91 20.414 18,92 13.427 12,44 4.005 3,71 

FazendaNova / IP 133.703 64.234 48,04 18.174 13,59 21.235 15,88 30.059 22,48 

Ivolândia / IP 136.863 43.607 31,86 31.453 22,98 29.643 21,65 32.161 23,49 

NovoBrasil / IP 71.456 40.638 56,87 12.388 17,33 12.912 18,06 5.518 7,72 

CórregodoOuro / IP 52.746 30.948 58,67 7.040 13,34 10.640 20,17 4.119 7,80 

Amorinópolis / IP 49.987 24.446 48,99 12.418 24,88 7.508 15,04 5.616 11,25 

Israelândia / IP 59.184 20.300 34,29 9.594 16,21 6.884 11,63 22.406 37,85 

Cachoeira de Goiás / IP 56.998 19.586 32,51 9.404 15,67 8.320 13,86 19.688 32,81 

Moiporá / IP 45.699 17.418 38,11 9.919 21,70 8.484 18,56 9.878 21,61 

Jaupaci / IP 52.487 17.193 32,75 12.462 24,08 17.040 32,46 5.792 11,03 

Total 2.151.439 681.565 31,68 385.999 17,94 365.931 17,00 717.945 33,37 

Fonte: INCRA, 2012. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Nas duas MRG a área total dos imóveis é de 2.151.439 ha ocupado por 

12.474 imóveis rurais segundo a tabela 6. A partir dos dados das tabelas 6 e 7, os 

imóveis com estrato de até 250 hectares 10,583 (84,59%) ocupa cerca de 681.565 

(31,68%) dessa área total. Os de 250 a 500, somado 1.074, ocupam 385.999 

hectares (8,60%). Os imóveis 500 a 1.000 ha, ou seja, 524 imóveis ocupam 365.931 

(17,00%). E os de 1.000 hectares, 323 imóveis ocupam 717.945 (33,37%) da área 

total. Assim, considerando os dados totais das duas MRGs, percebe-se forte 

concentração fundiária, pois poucos estabelecimentos, apenas 2,58% ocupa a maior 

33,37%. 

Quando se considera os municípios onde se constatou presença de escolas, 

percebe-se que em Baliza, os imóveis rurais de até 250 hectares totalizam 693 

(78,57%) e ocupam uma área de 42.736 (16,38%) em relação à área total ocupada 

por imóveis rurais no município, os de 250 até 500 ou seja 70 (7,93%) ocupam 

24.587 (9,02%), de 500 a 100 ocupam 27.215 (10,43%) e mais de 1.000 ocupam 
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166.34 (63,63%). Baliza, embora tenha um dos maiores assentamentos, o que 

pressupõe a distribuição de terras, ainda há concentração, pois, pouco mais de 10% 

dos imóveis com mais de 1000 hectares ocupam mais de 60% da área rural do 

município. 

Em Montes Claros os imóveis com até 250 hectares, 868 (76,88%) ocupam 

58.713 (14,54%) da área total ocupada por imóveis rurais no município ou seja, 

312.753 hectares . Os de 250 a 500 ocupam 41.527 (13,27%), de 500 a 1000 

ocupam área de 47.502 (15,15%,) e o estrato com mais de 1.000, ou seja, 77 ocupa 

165.01 (72,76%). Neste Município também prevalece a concentração, como se pode 

ver nos números apresentados. Neste município não há presença de assentamentos 

rurais, mas semelhante ao de Baliza há forte concentração fundiária. 

Para Fazenda Nova, a área ocupada com imóveis com até 250 hectares 

(1217) é de 64.235 (48,04%), de 250 a 500 totalizando 51 (3,89%) ocupam 18.174 

(13,59%) da área total ocupada por imóveis rurais, já os de 500 a 1000, um total de 

28 (1,13%) ocupam 21.235 (0,99%) e por fim, mais de 1.000 hectares somando 13 

(0,99%) ocupam 30.059 (22,48%). Em Fazenda Nova, embora menos concentrada 

se comparada aos dois municípios (Baliza e Montes Claros de Goiás) localizados na 

MRG de Aragarças é um município que possui escola no campo. A Escola Municipal 

Ismael Martins Sobrinho de Fazenda Nova, localizada no povoado de São Marcos 

não está no interior do assentamento, mas recebe estudantes que nele reside, pois 

o deslocamento para a escola localizada neste povoado torna-se mais viável do que 

para a escola urbana. Isto porque o assentamento fica há 60 km da sede do 

municipal.  

No caso de Ivolândia a ocupação dos estratos de áreas se da seguinte 

maneira: 43.607 (31,86%) é ocupada por 581 (75,16%) imóveis de até 250 hectares 

. Os imóveis de 250 a 500 que soma 91 (11,77%) ocupam 31.453 (22,98%), de 500 

a 1.000, um total de 44 (5,69%) ocupam 29.643 (21,65%). Já, os imóveis com mais 

de 1000 hectares totalizando 19 (2,45%) ocupam um estrato de 32.161 (23,49) 

hectares. Em Moiporá os imóveis até 250 hectares , ou seja 289 (86,01%) ocupam 

17.418 (38,11%). Os de 250 a 500, um total de 27 (8,03%) ocupam estrato de área 

correspondente a 9.919 (21,70%), os que possuem de 500 a 1000 somando 12 

(3,86%) ocupam área de 8.484 (18,56%), e os imóveis com mais de 1000 um total 

de 13 (2,02) ocupam 9.878 (21,61%) da área total ocupada pelos imóveis rurais no 

município (45.699). 
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Em relação à produção nestas duas MRGs, segundo os dados IBM, percebe-

se criação de bovinos, produção de soja e milho e produção de leite como principais 

atividades econômicas. Assim, segue a tabela 8 e 9 com os dados referentes ao 

efetivo do bovino das duas MRGs. A MRG de Aragarças teve em 2020 um rebanho 

bovino (940.000) cabeças, enquanto a de Iporá com (848.620), neste mesmo ano. 

Tabela 8 - MRG Aragarças: rebanho bovino e produção de soja e milho (2020) 

Municípios Bovino/cab Soja/T Milho/T 

Aragarças 35.500   

Arenópolis 106.000 29.070  

Baliza 91.000 23.940 8.580 

Bom Jardim de Goiás 159.000 33.516  

Diorama 84.500 11.970 2.550 

Montes Claros de Goiás 271.000 139.200 20.400 

Piranhas 193.000 62.640  

TOTAL: 940.000 300.336 31.530 

Fonte: IBM, 2020. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebe-se que em todos os municípios participaram na criação de bovinos. 

Assim, entende-se ser esta a atividade predominante na MRG de Aragarças. No 

caso da produção de soja, com exceção de Aragarças, todos os demais se inserem 

nesta atividade. Já em relação à produção de milho, apenas Baliza, Diorama e 

Montes Claros produzem o grão. Como explicitado na tabela 8, somente Baliza, 

Diorama e Montes Claros de Goiás praticam as três atividades econômicas. 

Dos municípios onde se localizam as escolas pesquisadas, percebe-se que 

Montes Claros de Goiás sobressai nas três atividades econômicas, tendo se 

destacado em 2020 na criação de bovino, com um efetivo de 271.000 cabeças. Na 

produção de soja com 139.200 T e, o Milho, mesmo sendo o volume de produção, 

inferior às outras duas atividades, se destaca entre os municípios das duas MRGs 

com um produção de 20.400 T, em 2020. 

Já o Município de Baliza, embora tenha constatado forte concentração de 

terras fica em 3º lugar na criação de bovinos, tendo 91.000 cabeças em 2020. Em 

relação à produção de soja, fica em 4º lugar entre os municípios das MRGs com o 

total da produção de 8.580 T. 
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Tabela 9 - MRG Iporá: rebanho bovino e produção de soja e milho (2020) 

Municípios Bovino/cab Soja/T Milho/T 

Amorinópolis 61.000 17.100 5.280 

Cachoeira de Goiás 31.000 - - 

Córrego do Ouro 74.250 - 477 

Fazenda Nova 165.000 - - 

Iporá 121.000 13.680 11.220 

Israelândia 51.500 3.500 - 

Ivolândia 131.700 8.550 - 

Jaupaci 49.500 8.280 1.020 

Moiporá 60.000 1.026 - 

Novo Brasil 103.670 - 875 

TOTAL: 848.620 52.136 18.872 

Fonte: IBM, 2020. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A MRG de Iporá apresenta as mesmas características da de Aragarças em 

relação à criação de bovinos, todos os municípios desenvolvem a atividade. Já no 

que se referem à produção de grãos, dos dez municípios, seis investem em soja e 

cinco, de maneira bem tímida produz milho. Quatro deles se inserem nas três 

atividades, sendo eles: Amorinópolis, Iporá e Jaupaci. 

Os municípios em que localizam as escolas pesquisadas (Fazenda Nova, 

Ivolândia e Moiporá), O primeiro se destaca na criação de Bovinos entre os 

municípios da MRG de Iporá, com um efetivo de 165.000 cabeças, porém não 

desenvolve nenhuma outra das atividades aqui mencionadas. Ivolândia fica em 3º 

lugar entre os municípios que criam bovinos com um efetivo de 131.700 cabeças e, 

também em 3º entre os que produzem soja 8.550 T e não produz milho. Moiporá, 

fica em 5º lugar na criação de bovino - entre os da MRG de Iporá que produz se 

insere na mesma atividade - com 60.000 cabeças. Produz 1026 T de soja e, não 

produz milho. 
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Tabela 10 - Produção de leite (mil L) MRG Iporá e Aragarças (2020) 

MRG Iporá MRG Aragarças 

Amorinópolis 11.500 Aragarças 950 

Cachoeira de Goiás 7.000 Arenópolis 10.000 

Córrego do Ouro 13.500 Baliza 9.000 

Fazenda Nova 10.500 Bom Jardim de Goiás 8.500 

Iporá 25.000 Diorama 10.000 

Israelândia 3.100 Montes Claros de Goiás 13.000 

Ivolândia 13.000 Piranhas 14.000 

Jaupaci 4.640 - - 

Moiporá 5.000 - - 

Novo Brasil 12.600 - - 

Total 105.840 Total 65.450 

Fonte: IBM, 2020. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebe-se ainda que todos os municípios participam da produção de leite 

como atividade econômica, segundo o IBM. A partir dos dados constantes nas 

tabelas 8 e 9, nos municípios em que as escolas estudadas estão localizadas 

predomina a criação de bovino. Montes Claros de Goiás não é o principal produtor 

de leite, fica em 3º lugar junto aos demais. Baliza também produz pouco leite se 

comparado à Iporá, por exemplo. 

As MRGs de Iporá e Aragarças, são regiões de produção de gado. Destarte, a 

soja vem se expandindo nos municípios onde se encontram localizadas as escolas 

estudas. Montes Claros de Goiás, por exemplo aumentou a produção de soja em 

quase 50% de 2015 a 2020, segundo o IBM, de 167.264 T para 300.336. Souza 

(2011) afirma que, as regiões onde o agronegócio predomina por meio da plantação 

de soja, as escolas localizadas no campo estão sendo fechadas. Entretanto, os 

municípios das duas MRGs estudadas apresentam diagnósticos contrários, pois, ao 

que se vê por meio dos números. No caso, o que predomina na maioria dos 

municípios é a pecuária leiteira e, já se sabe que grande maioria dos produtores não 

tem opção a não ser entregar sua produção aos às grandes empresas (laticínios). 

Assim o camponês é subordinado ao capitalismo.  

Sabe-se que a produção em grande escala emprega pouca mão de obra 

humana, sendo o trabalho mecanizado prioritário, o que contribui para a redução da 

população no campo. Entretanto, não se aprofundará sobre este assunto, o qual 
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pode ser tema para outra pesquisa. Assim, acredita-se que, o fato de haver mais 

pessoas no campo neste município está ligado à presença de um dos maiores 

assentamentos do estado de Goiás, congregando benefícios como, a manutenção 

da população camponesa no campo. 

O que se pode perceber na pesquisa realizada é que nas duas MRGs, não 

predomina a monocultura de grãos, contudo, as escolas estão inseridas no processo 

de extinção. Contudo, destacando os municípios em que se encontram as escolas 

pesquisadas, percebe-se pelos dados apresentados nas tabelas 8,9,10 e 11, que 

ocorre forte concentração fundiária e predomina a criação de bovinos e soja. Estes 

são fatores que remetem ao capitalismo agrário e, alem de influenciar no 

fechamento de escolas, induz também o modo como os LDGC e a Geografia é 

trabalhada, pois, ela deveria ser abordada a partir do contexto em que os materiais 

didáticos e os estudantes estão inseridos. Estabelecendo debates, principalmente 

entre os professores sobre as contradições existentes entre os latifundiários e os 

produtores familiares. 

O processo de crescimento da produção em grande escala por conta da 

territorialização do capital no campo induzido pelo PCA, remete à inferiorização do 

campo por parte da sociedade como um todo e a conseqüente expulsão, 

expropriação dos camponeses, não apenas por falta dos meios materiais de 

produção, mas também por não terem oportunidade de acesso aos imateriais, nesse 

caso a educação. 

A educação é importante para o próprio desenvolvimento do campo, contudo 

é essencial a educação voltada para os povos que ali vivem e que seja aquela 

pensada por eles de acordo com seus anseios, ou seja, a Educação do Campo. 

Quanto ao Ensino de Geografia, os LDGC são instrumentos que podem auxiliar no 

desenvolvimento dessa educação. Sobre os LDGC, no Ensino de Geografia será 

feita uma abordagem mais aprofundada no próximo capítulo, para que se 

compreenda a importância desses materiais para os camponeses. 



169 

6 ENSINO DE GEOGRAFIA E OS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 

ESPECÍFICOS PARA O CAMPO 

6.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DOS LIVROS DIDÁTICOS 

NO BRASIL 

Antes de remeter ao LDGC, abordar-se o histórico das políticas dos livros 

didáticos no Brasil. Considera-se importante conhecer a origem e trajetória, até 

implementar o PNLD-Campo, bem como compreender sua função nas escolas e na 

sociedade. Segundo Ferreira; Silva (2015, p. 210), “Abordar a trajetória do livro 

didático na sua dimensão histórica é indispensável para refletirmos sobre sua função 

na sociedade em que vivemos”. 

Assim: 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas voltados à 
distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino 
brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1937. Ao longo desses 
80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de 
execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica brasileira, 
tendo como única exceção os alunos da educação infantil. (BRASIL/MEC, 
2016, p. 1). 

Em conformidade com Martins; Sales; Souza (2009), a trajetória oficial das 

politicas do livro didático no Brasil teve início em 1929, com a criação do Instituto 

Nacional do Livro (INL). Contudo, como afirma o MEC, somente em 1938, entrou na 

pauta do governo por meio do Decreto-Lei n. 1.006, de 30/12/1938. 

De acordo com Freitag; Costa; Mota (1989), esse decreto definiu pela 
primeira vez o que deve ser entendido por livro didático e o mesmo 
documento instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), sendo 
essa a primeira política de legislação e controle de produção e circulação do 
livro didático no País (BRASIL, MEC, 2020). Para Martins; Sales; Souza 
(2009), essa comissão tinha o objetivo de examinar e autorizar os manuais 
a serem adotados no país. 

Segundo os autores supracitados, a CNLD era uma comissão composta por 

sete membros da presidência do INL e cabia a ela “[...] examinar e julgar os livros 

didáticos, indicar livros de valor para a tradução e sugerir abertura de concurso para 
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produção de determinadas espécies de livros didáticos ainda não existentes no 

país.” (FREITAG; COSTA; MOTA, 1989, p. 13). Esses autores afirmam que a 

proposta tinha muito mais a função de controle político-ideológico do que 

propriamente a função didática. 

Nessa perspectiva, Martins; Sales; Souza (2009) afirmam que, a partir da 

instituição do livro didático, iniciou-se a política de legislação e o controle de caráter 

político e ideológico, por meio da produção e da circulação do livro didático, 

orientando o modelo de cidadão à época interessante aos dirigentes do Estado, sob 

o ideário condizente com diretivas morais, políticas e econômicas do período 

autoritário do Estado Novo. 

Desse modo, programas foram sendo criados para o financiamento e 

distribuição do livro didático. Segundo, Freitag; Costa; Mota (1989), na década de 

1960, durante a Ditadura Civil-Militar, entre os vários acordos MEC/USAID (Governo 

brasileiro e americano) para o desenvolvimento da educação brasileira, criou-se a 

Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED), em 1967, com o objetivo de 

distribuir gratuitamente livros para estudantes brasileiros no período de três anos. 

Naquele momento, implementou-se o financiamento do livro didático a partir 

de verbas públicas, pelo Governo Federal. Além da distribuição de 51 milhões de 

livros, a COLTED propunha, também, instalar bibliotecas e treinar instrutores e 

professores para utilização dos livros. 

[...] o acordo MEC-USAID, e, principalmente a atuação da USAID, não 
somente no Brasil, mas em todos os países periféricos, podem ser 
compreendidos como uma ação dos EUA para garantir a vigência do 
sistema capitalista nestes países e transferir para estes as concepções e a 
organização social, política e econômica que prevalecia nos Estados 
Unidos. (PINA, 2008, p.1). 

Para críticos da educação brasileira, à época, os programas desenvolvidos 

sob este acordo entre Brasil e Estados Unidos foi um meio de controle americano 

sobre o mercado do livro didático e também controle ideológico do processo 

educacional brasileiro, pois o organismo estadunidense controlava, “[...] desde os 

detalhes técnicos de fabricação, até os detalhes mais importantes como: elaboração, 

ilustração, editoração e distribuição de livros [...].” (FREITAG; COSTA; MOTA, 1989, 

p. 15). 
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Segundo o MEC, em 1971, INL instituiu o Programa Nacional do Livro 

Didático (PLIDEF), pelo decreto 68.728 de 08/06/71 e, após a instituição do PLIDEF. 

De acordo com Freitag; Costa; Mota (1989), extinguiu-se do INL e a Fundação 

Nacional do Material Escolar (FENAME), criada em 1968, tornou-se responsável 

pela execução do programa do livro didático. Ainda segundo o MEC, com o fim do 

acordo MEC/USAID, os recursos utilizados provêm do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e das contrapartidas mínimas estabelecidas 

para participação das Unidades da Federação. “Devido a insuficiência de recursos 

para atender todos os alunos do ensino fundamental da rede pública, a grande 

maioria das escolas municipais é excluída do programa” (BRASIL, MEC, 2020). 

Em 1983, a FENAME foi substituída pela Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE), incorporando o PLIDEF. Na ocasião, o grupo de trabalho 

encarregado do exame dos problemas relativos aos livros didáticos propôs a 

participação dos professores na escolha dos livros e a ampliação do programa, com 

a inclusão das demais séries do ensino fundamental e, em 1985, o Decreto nº 

91.542, de 19/08/85, substituiu o PLIDEF pelo PNLD, (FREITAG; COSTA; 

MOTTA,1989), que implementa várias ações, como: 

Indicação do livro didático pelos professores; Reutilização do livro, 
implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das 
especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e 
possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos; Extensão da 
oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; Fim 
da participação financeira dos estados, passando o controle do processo 
decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos 
professores. (BRASIL, MEC, 2020, p. 1). 

Nota-se que, mesmo com as mudanças ocorridas nos Programas, os 

professores, os principais utilizadores dos livros didáticos, até 1983, não 

participavam da escolha destes materiais didáticos. Nesse sentido, observa-se o 

controle, por parte do Estado, sobre os saberes que deveriam ser transmitidos no 

contexto do processo de escolarização e na inculcação de valores a partir de estreita 

relação estabelecida entre o Estado e os mecanismos de produção e distribuição 

dos livros didáticos. A saber, vivia-se naquele período o regime político ditatorial 

(Ditadura Civil-Militar, de 1964 a 1985), interessando muito ao Estado o controle das 

informações e conhecimentos que chegariam para a sociedade. 
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Em conformidade com Mantovani (2009), com o fim da Ditadura Civil-Militar e 

a abertura política (após 1985), ocorreram algumas mudanças lentas e somente na 

década de 1990 o MEC iniciou a discussão sobre a qualidade dos livros escolares. 

De acordo com o referido autor, em 1993, criou-se o Plano Decenal, um marco em 

relação às políticas para os materiais didáticos, dentre as prioridades do Plano 

Decenal estavam aquelas relacionadas à necessidade de melhoria qualitativa dos 

livros didáticos; capacitação adequada do professor para avaliar e selecionar os 

livros; implementação de nova política para o livro didático no Brasil. 

Mesmo havendo avanço ao longo dos anos, no sentido de estabelecer 

alternativas para que os alunos recebessem material didático de melhor qualidade, 

como afirma Mantovani (2009), quando a avaliação é estatal, o MEC pode incorrer 

no risco de limitar a pluralidade de ideias, comprometendo esses materiais. 

Segundo Cassiano (2007, p. 20), de 1929 quando se iniciou a oficialização do 

livro didático, até 1985, fim da Ditadura Civil-Militar, “[…] variadas formas de controle 

e intervenção estatal incidiram sobre o livro didático brasileiro […]”. Desse modo, a 

partir de 1985, mudaram-se os governos e, também, as formas e instrumentos de 

controle. Assim, com as mudanças políticas educacionais engendradas no país após 

essa data, entre elas a proposta de redemocratização do ensino. A instituição do 

PNLD, em 1985, faz parte destas mudanças. 

De acordo com Martins; Sales; Souza (2009), o PNLD buscava reforçar a 

postura do governo brasileiro que, sob forte apelo de melhorar a qualidade de 

ensino, exercia o controle sobre o saber escolar e, consequentemente, sobre os 

sujeitos envolvidos no processo educacional. Note-se que, mesmo num regime 

democrático, as formas de controle sobre o tipo de conhecimento que a classe 

trabalhadora deve acessar é controlado. Logo, a Educação não é neutra, conforme 

se faz querer acreditar, e como defendem até mesmo muitos educadores. Ela está 

comprometida com um projeto de sociedade que se deseja manter. 

Com a criação do PNLD e a instituição de outras formas de controle, a partir 

dos anos 1990, e “[...] apoiado nele [PNLD] – associado a outras políticas, como as 

avaliações nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais – os órgãos 

educacionais buscam regular e controlar, de modo explícito, o campo do saber 

escolar” (MARTINS; SALES; SOUZA, 2009, p. 16) e, consequentemente, a 

sociedade. 
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Não se pretende aqui estigmatizar o livro didático, por entender que ele é sim 

um instrumento pedagógico de relevância, notadamente para aquelas crianças e 

jovens que não possuem acesso a outras fontes de informação no que se refere aos 

conteúdos científicos. Todavia, é preciso atentar-se para os limites que esse material 

apresenta, bem como para o fato de que não é um material neutro. Para Mantovani 

(2009), o livro didático tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem 

e, para alguns professores, ele é o único material de trabalho, enquanto outros o 

utilizam como auxiliar nas atividades escolares. 

Coaduna-se, neste trabalho, com a afirmação de Mantovani (2009, p. 24), 

pois “[…] a importância do livro didático está condicionada ao uso que o professor 

faz dele”, de acordo com as necessidades. Contudo, entende-se que os livros 

didáticos são materiais que não perderam o caráter de instrumento utilizado para 

controle e dominação. 

Desse modo, percebe-se que, ao longo das décadas, no interior do PNLD, 

desenvolveram-se livros didáticos para atender a diferentes categorias de 

estudantes na Educação Básica, dentre eles o PNLD-Campo, criado em 2013 e 

instituído no mesmo contexto do PNLD. Embora tenha sido uma conquista para a 

Educação do Campo, no seu processo, desde a elaboração até a distribuição nas 

unidades escolares,, permanece na mesma lógica, pois, as empresas privadas e o 

Estado atuam, em conjunto. Assim, ao mesmo tempo em que se concede o direito 

de produção à iniciativa privada, no caso às editoras, ao Estado é reservado o direito 

de aquisição, fiscalização e distribuição. 

Por isso se defende a necessidade de mudanças na utilização dos livros 

didáticos, como por exemplo, atentar-se aos conteúdos contidos neles, pois se 

defende a educação com perspectiva à emancipação humana, com vista a melhor 

utilização dos livros didáticos por parte de professores e também dos alunos. 

Contudo, até mesmo para a realização de análises dos materiais é importante que 

se tenha profissionais capacitados, comprometidos com a formação de pensamento 

crítico e comprometidos com processos históricos que dão materialidade à 

realidade, no sentido de sua superação. É preciso observar como os conteúdos são 

apresentados nos livros, pois eles podem reforçar os interesses dos grupos 

dominantes apoiados pelo Estado. 

Para ressaltar a importância de análises sobre livros didáticos, menciona-se o 

documento Retratos de Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro (2008), o qual afirma 
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que o livro didático é o material mais lido no país e o MEC absorve grande parte da 

produção, tornando-se o maior comprador de livro didático do mundo. De acordo 

com o mesmo documento, as compras governamentais chegaram a representar 

50,6% do total de livros vendidos no mercado editorial em 2002, permanecendo no 

mesmo patamar até 2005 e, mesmo havendo queda em 2006, representou 40,37% 

do total de livros vendidos pelo mercado editorial brasileiro. Percebe-se que há 

considerável investimento público nestes materiais e este é outro motivo pelo qual 

se deve dar importância a eles e utilizá-los da melhor maneira possível. 

Para se ter conhecimento do investimento do FNDE/PNLD (2019), segue os 

dados na tabela 11 com as cifras dispostas pelo Governo Federal com livros 

didáticos para o referido ano. 

Tabela 11 - Brasil: Investimentos em Livros didáticos – 2019 

PNLD 
2019 

Atendimento Escolas beneficiadas Alunos beneficiados Exemplares 
Valores para aquisição 

 (R$) 

Educação Infantil 74.409 5.448.222 646.795 9.826.136,60 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 
92.467 12.189.389 80.097.009 615.960.117,82 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
48.529 10.578.243 24.523.891 224.487.327,50 

Ensino Médio 20.229 6.962.045 2.842.786 252.298.330,26 

Total do PNLD 2019 235.634 35.177.899 126.110.841 1.102.571.912,18 

Fonte: MEC, 2018. Org. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Entende-se que, embora existam críticas em relação à distribuição e consumo 

do livro didático, é possível pensar na tendência à ampliação da produção e uso 

deste material, pois é lucrativo às empresas envolvidas em sua comercialização, 

ademais, possui múltiplas funções nas escolas e nas residências dos discentes.  

Desse modo, quando se volta ao histórico do livro didático, desde sua 

institucionalização no Brasil até a proposta do PNLD, compreende-se, em sua 

trajetória, seu caráter político/ideológico a serviço da classe dominante, financiado 

com dinheiro público. O PNLD-Campo não se difere em alguns aspectos, pois, 

mesmo tendo sido idealizado pelo Movimento da Educação do Campo, foi instituído 

como um “braço” do PNLD, a partir das mesmas políticas. Contudo, sua criação é 

resultado das lutas empreendidas pelos movimentos sociais ligados ao campo que, 
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em estado de luta, passaram a requisitar do Estado um projeto de Educação do 

Campo que fosse pensado por seus sujeitos e a partir de suas realidades 

(CALDART, 2009), portanto, resultado de lutas travadas desde o processo de 

redemocratização do país.  

Sob este contexto o PNLD-Campo foi inserido nas propostas das políticas 

públicas para a melhoria da Educação Básica do Campo. Como se sabe, as 

discussões anteriores, abordadas neste trabalho, os o PNLD-Campo partem da 

demanda da classe camponesa e da luta de movimentos sociais por Educação do 

Campo, propositiva da emancipação humana a serviço da transformação social, com 

forte caráter ideológico da luta pela terra, presente nesses movimentos, 

principalmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Reiterando a abordagem sobre o PNLD-Campo, sabe-se que esse programa 

foi instituído em 2013 pelo MEC, com o objetivo de oferecer aos camponeses 

usuários dos livros didáticos materiais que considerassem as especificidades dos 

povos do campo, atendendo ao que consta na LDBEN, em seu Artigo 28: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II – Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 2016, ART. 
28). 

Segundo as informações do site32 do Programa Nacional de Educação do 

Campo (Pronacampo), o objetivo do PNLD-Campo é distribuir materiais didáticos 

específicos para os estudantes e professores do campo, para o desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem de forma contextualizada, tendo por base a política e as 

Diretrizes Operacionais da Educação do Campo na Educação Básica. 

Segundo o Guia do Livro Didático do Campo (2013), o PNLD-Campo adquire 

e disponibiliza coleções com metodologias que contemplam as especificidades do 

campo, com conteúdos curriculares, favorecendo a interação entre os 

–––––––––––––––––––––––– 
32 BRASIL. Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO. O Pronacampo. Brasília, 

2016. Disponível em: http://pronacampo.mec.gov.br/. Acesso em: 21 ago. 2016.Acesso em: 6 jun. 
2017. 
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conhecimentos científicos e os saberes das comunidades. Desse modo, entende-se 

que a escola do campo necessita ser pensada a partir de projetos que efetivamente 

fortaleçam os camponeses em suas lutas, evidenciado seu caráter político e 

ideológico, “[...] esse projeto não pode estar desvinculado de um projeto de 

sociedade, um projeto de país” (PNLD CAMPO, 2013, p. 9). 

Contudo, o que se tem elaborado, no que se refere a políticas públicas 

educacionais para o país, ao longo das últimas décadas, foram as de cunho 

neoliberal, para se alinhar ao que o mercado exige. Nesse sentido, “A partir de 1990 

as políticas públicas educacionais de cunho neoliberal avançaram, promovendo 

reformas na Educação do país.” (FLORIANO, 2015, p. 19). Sabe-se que o Estado 

brasileiro, articulado às grandes empresas nacionais e internacionais, têm buscado 

controlar o conhecimento por meio do currículo nacional e demais políticas, inclusive 

as de produção de obras didáticas. 

6.2 OS PCNS COMO INSTRUMENTOS IMPORTANTES PARA DIRECIONAR OS 

LIVROS DIDÁTICOS 

Nessa direção, as obras foram elaboradas a partir de um currículo comum a 

todo o país, orientado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais 

foram formulados em âmbito federal, via MEC, a partir de meados da década de 

1990, influenciando os currículos estaduais e municipais, pois em seu caráter 

universal uniformizou o currículo brasileiro. Atualmente, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)33 está sendo implantada pelas redes estaduais e municipais de 

ensino. Assim, os livros foram baseados nos PCNs e esses, por sua vez, 

elaborações estatais cujas proposições estão atreladas ao conjunto de propostas 

para as políticas educacionais brasileiras alinhadas à LDB 9394/96. Segundo 

Pontuschka (1999, p. 14), os PCNs: 

Não se constitui um projeto isolado, mas fazem parte de políticas públicas 
iniciadas com a LDB/96 e estabelecidas de acordo com as determinações 
de políticas mais amplas ditadas pelo conjunto dos países chamados de 
‘emergentes’, como o Brasil, sob o respaldo e a cooperação do Estado [...]. 

–––––––––––––––––––––––– 
33 BRASIL. Ministério da Educação. Educação é a base. Brasília, [20--?]. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 12 dez. 2021. 
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Cabe aqui rememorar um pouco mais sobre os PCNs, pois até a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estes foram os 

documentos curriculares oficiais, orientadores da educação brasileira. Desse modo: 

[...] os PCN, documento elaborado na segunda metade da década de 1990, 
constituem uma das formas de expressão do papel do Estado na busca por 
coesão e ordem, atuando no sentido de atingir a uniformização do currículo 
nacional, pela definição de um conteúdo mínimo a ser transmitido na escola 
básica, o que tem sido uma busca recorrente na história das políticas 
públicas de educação no Brasil. (GALIAN, 2014, p. 651). 

O processo de elaboração desse documento iniciou-se em 1995 e terminou 

em 1997. Segundo Galian (2014), em dezembro de 1995 se apresentou a versão 

preliminar por um grupo de professores e especialistas reunidos pelo MEC. Depois, 

encaminhou-se para especialistas de universidades, secretarias municipais e 

estaduais para análise. Uma segunda versão foi apresentada em agosto de 1996. 

Ainda de acordo com a referida autora, essa nova versão, a de agosto de 

1996, foi discutida em reuniões regionais com professores, especialistas e equipes 

de secretarias estaduais e municipais de educação e, por fim, em setembro de 1996, 

a terceira versão foi apresentada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), para 

deliberação. Em outubro de 1997, Fernando Henrique Cardoso, o então Presidente 

da República, anunciou a disponibilização do material para o Ensino Fundamental I 

e, após pouco menos de um ano, foi disponibilizado o material referente ao 

Fundamental II. 

Sobre as propostas gerais dos PCNs, nas considerações preliminares 

inseridas nas primeiras páginas destes documentos, há indicativo sobre a 

preocupação com a qualidade da educação brasileira. Assim argumenta-se: 

Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser 
concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre 
programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas 
autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. (BRASIL, 
1997, p. 13). 

Esse documento afirma ainda que não se trata de um modelo curricular 

hegemônico e impositivo que sobrepõe à competência dos estados e municípios, 

contudo, à época de sua elaboração,  
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A secretaria do Ensino Fundamental argumentava que os PCNs não eram 
uma camisa-de-força, mas um ‘referencial’ para prática pedagógica. 
Entretanto, o governo prevê avaliação nacional, cujo ‘referencial’ são os 
PCNs (BRASIL, PCN, 1997, p. 1). 

Naquele contexto, percebe-se que a elaboração de livros didáticos, tendo a 

obrigatoriedade de seguir a proposta curricular, perde a oportunidade de contemplar 

as diversidades, pois em um país de dimensões continentais como é o Brasil, das 

particularidades regionais, mesmo intra-regionalmente, não seria possível, por meio 

de um único documento, abarcar todas as especificidades. Contudo, a LDBEN 

9394/96 propõe, em parte, esta diversificação, como abordado neste trabalho e, o 

PNLD-Campo, como afirmado, é fruto de lutas e deveria ser garantido, como parte 

diversa do currículo. 

6.3 DA EDUCAÇÃO DO CAMPO AO PNLD-CAMPO – PROGRAMA NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO DO CAMPO 

Os livros didáticos específicos para o campo surgiram com a instituição do 

PNLD Campo, no âmbito do PNLD pela Resolução n. 40, de 26 de julho de 2011. 

Essa foi a primeira vez na história do país que escolas localizadas no campo 

passaram a contar com a proposição de obras didáticas que contemplassem as 

especificidades dos povos que lá vivem. 

De acordo com, Moura (2019, p. 98): 

Recentemente, em 2013, com o objetivo de considerar as especificidades 
do contexto social, econômico, cultural, político, ambiental, de gênero, 
geracional, de raça e etnia dos Povos do Campo, como referência para a 
elaboração de livros didáticos para os anos iniciais do ensino fundamental 
(seriado e não seriado), de escolas do campo, das redes públicas de 
ensino, instituiu-se o Programa Nacional do Livro Didático para a educação 
do Campo. (PNLD/Campo). 

Os beneficiários do programa, segundo o Guia PNLD-Campo 2013, seriam as 

escolas rurais com até 100 alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e as com mais de 100 alunos que não optaram pela escolha do PNLD 

2013. Faz-se um adendo para que se compreenda o processo de distribuição 

desses materiais. Segundo o Guia PNLD-Campo 2013, independente do que é 
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solicitado por determinadas escolas, prevalece a coleção que mais foi solicitada pela 

rede municipal de ensino.  

Assim, não há como algumas escolas da mesma rede municipal de ensino 

receberem e outras não. Desse modo, todas no município recebem, pois no 

processo de escolha, caso seja indicada a opção “não desejo receber coleções do 

PNLD-Campo”, nenhuma escola rural da rede pública de ensino municipal poderá 

ser atendida pelo programa. Ou seja, todas, ou nenhuma se beneficia das obras 

didáticas. 

No que se refere aos compromissos relativos à escolha, de acordo com a 

Resolução n. 40, de 26 de julho de 2011, os professores devem participar do 

processo de escolha dos títulos, organizado pela sua rede de ensino, dentre aqueles 

relacionados no Guia de Livros Didáticos do Campo, disponibilizado pelo FNDE, e 

observar, no processo de escolha, a proposta pedagógica e a realidade específica 

de sua localidade. De acordo com os documentos oficiais de orientação do PNLD-

Campo (BRASIL, 2011), a distribuição das obras ocorre de forma trienal, assim, em 

2013 e em 2016 foram distribuídas em várias escolas do campo no país, para o 

Ensino Fundamental I, os livros didáticos específicos para os alunos do campo. 

Todo o processo está ligado ao FNDE, pois cabe a esse órgão a execução do 

programa. Contudo, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI), encarregava-se de elaborar os editais de 

inscrição, seleção e distribuição. Desse modo, era sua competência disponibilizar o 

Guia do PNLD-Campo para a adesão das redes de ensino, no intuito de viabilizar o 

processo de escolha das obras. Contudo, essa secretaria foi extinta por meio do 

Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019, numa das primeiras ações do Governo de 

Jair M. Bolsonaro, impondo um retrocesso nas políticas públicas de atendimento à 

diversidade na Educação. 

Nesse contexto, o PNLD-Campo tinha como desafio articular as coleções 

didáticas, vinculando-as ao contexto específico dos alunos campo, relacionando 

campo e cidade, práticas culturais e religiosas, elementos vinculados aos sujeitos do 

campo, relações sociais entre sua comunidade e o entorno, identidades campesinas 

articuladas ao espaço socioterritorial, a relação do uso e da posse da terra, relação 

de poder no campo. (BRASIL, 2015). 

Essa política está atrelada às propostas de Educação do Campo. De acordo 

com o Pronacampo, o objetivo do PNLD-Campo é: 
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Distribuir materiais didáticos específicos para os estudantes e professores 
do campo que permitam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 
de forma contextualizada, em consonância com os princípios da política e 
as diretrizes operacionais da educação do campo na educação básica. 
(PRONACAMPO, 2016, p. 1). 

Esses materiais passam pelo mesmo processo de escolha que os das 

escolas localizadas nas cidades, as denominadas escolas urbanas. Assim, o 

primeiro processo de convocação das editoras para a inscrição e avaliação das 

obras didáticas foi em 2013, juntamente com a criação do programa. O segundo foi 

no ano de 2014, referindo-se às obras que seriam distribuídas em 2016 e válidas 

durante 3 anos, ou seja, até 2018.  

Em 2013, das 16 coleções avaliadas, somente duas foram aprovadas, a 

saber: a Coleção Girassol: Saberes e Fazeres do Campo, pela editora FDT e a 

Coleção Buriti Multidisciplinar, pela editora Moderna. Em 2016 foram aprovadas 

duas das quatro coleções avaliadas, as seguintes: Campo Aberto, pela Global e 

Coleção Novo Girassol: Saberes e Fazeres do Campo pela editora FDT e também 

duas coleções dos livros regionais, o Tempo de Aprender: Região Norte, pela IBEP 

e Cultura e Regiões do Brasil, pela Global. 

As coleções do PNLD-Campo têm como base a Resolução CNE/CEB n. 1, de 

3 de abril de 2002, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas escolas do campo; a Resolução CNE/CEB n. 2/2008, que estabeleceu as 

diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do campo; a Resolução CNE/CEB n. 

4/2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica e o Decreto n. 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política 

de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). 

Os livros didáticos específicos para o campo são parte da política de 

Educação do Campo, a qual deveria ser mais que um projeto de educação no meio 

rural, ou seja, um projeto político e social, pois, segundo Caldart (2009), o termo 

Educação do Campo remete à identificação com os sujeitos que vivem no campo. 

Por isso reitera-se aqui a importância de se obter conhecimento sobre a 

origem e a evolução dos livros didáticos específicos para o campo, da necessidade 

de conhecer a Educação do Campo em suas origens; suas ideias iniciais, seus 
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principais construtores, pois é a partir dela que se fomenta a demanda por materiais 

que contemplem as especificidades do campo e de seus sujeitos. 

Para Souza (2011), a Educação do Campo é uma prática social que enfrenta 

as contradições secundárias da sociedade, como a luta pelo acesso à educação e 

ampliação da escolaridade e faz emergir na prática um projeto político 

transformador. Para a autora supracitada, a Educação do Campo surgiu na luta 

social. Ademais, acrescenta-se que os livros didáticos são parte de estratégias para 

enfrentamentos que perseguem a luta constante existente no campo brasileiro. 

A gênese da Educação do Campo compreende a base para outras 

proposições que foram sendo implementadas ao longo dos anos. Desse modo, as 

propostas originais baseiam-se nas demandas dos movimentos socioterritoriais, em 

específico o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST. Contudo, não se pode 

afirmar que nos LDGC, embora difira dos livros didáticos que têm como base 

parâmetros urbanos, contemplam totalmente as demandas dos camponeses, pois o 

Estado controla o que se ensina nestes livros. 

Mesmo sendo esses livros demandados com base nas propostas dos 

movimentos socioterritoriais para atender a classe camponesa, em especial os 

alunos do campo, há o processo de análise e avaliação até a escolha desses 

materiais pelas escolas e, não é conduzido por pessoas ligadas aos movimentos, 

sendo realizado por professores e coordenadores de escolas, nem sempre 

vinculados ao campo ou a movimentos socioterritoriais ligados ao campo. Nessa 

perspectiva, esses materiais são apenas mais um material didático, pois o próprio 

Estado não capacita os profissionais que trabalham nas escolas localizadas no 

campo para compreensão de sua importância, de suas origens, etc. 

Além de não haver pessoas ligadas aos movimentos socioterritoriais, nem 

capacitação dos que atuam nas escolas, o Estado não dispunha até 2016 um 

quadro de pessoal capacitado em Educação do Campo nas equipes avaliadoras. 

Isso foi constatado ao pesquisar os currículos dos que estavam à frente de órgãos 

como a SECADI e outros até 2016 para a avaliação dos livros didáticos. 

Assim, primeiro, verificou-se o currículo do secretário da SECADI à época, 

Paulo Gabriel Soledade Nacif, que segundo o site do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), para busca de currículos,34 na 

Plataforma Lattes, ele é: engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em 

Solos. Outro, o diretor de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as 

Relações Étnico-Raciais, Thiago Thobias, graduado em direito, tem experiência na 

área de Direito e Educação, com ênfase em Direitos Humanos e relações étnica 

raciais e indígenas. 

Ainda, a Coordenadora Geral de Políticas de Educação do Campo (CGPEC) 

Divina Lúcia Bastos. Segundo seu currículo é graduada em História, com 

experiência na área de Educação e ênfase em Educação e Sociedade, Formação de 

Professores e possui experiência com coleta de dados e conhecimento da gestão de 

políticas públicas.  

Entre a equipe de avaliação estava na coordenação institucional, Maria de 

Fátima Almeida Martins, graduada em Geografia, mestrado em Geografia (Geografia 

Humana), doutorado em Geografia (Geografia Humana) e Pós-doutoramento em 

Educação. Outro membro é Gilcinei Teodoro Carvalho, graduado em Letras com 

mestrado em Linguística e doutorado em Linguística. Tem experiência na área de 

Letras, com ênfase em Linguística e Sociolinguística, e na área da Educação, com 

ênfase nos temas ligados à aquisição e ao desenvolvimento da língua escrita, além 

das questões que envolvem o ensino de língua portuguesa. 

Ainda fez parte do grupo , compondo a equipe técnica, Maria Isabel Antunes-

Rocha, graduada em Psicologia com Mestrado em Psicologia, e Doutorado em 

Educação. Ademais, desenvolve Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão com 

ênfase na formação e prática docente a partir dos referenciais da Psicologia Social e 

Educação do Campo. Focaliza preferencialmente professores que atuam com 

populações Assentadas, Atingidos por rompimento de barragens, Ribeirinhos, 

Agricultores Familiares e Populações Tradicionais Campesinas.  

E por fim, Mônica Castagna Molina. Possui Graduação em Bacharel em 

Ciências Jurídicas e Sociais, Mestrado em Sociologia e Doutorado em 

Desenvolvimento Sustentável. Atuando desde 1997 com pesquisas sobre reforma 

agrária. De toda essa equipe envolvida com o PNLD-Campo, apenas as duas 

últimas citadas atuam com afinidade junto às questões relacionadas aos povos 

campo e com a Educação do Campo. Há que se ressaltar que a comissão técnica, a 

–––––––––––––––––––––––– 
34 Disponível em: https://lattes.cnpq.br/. Acesso em: 15 dez. 2021. 
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qual elas fizeram parte em 2016, não é responsável pela análise de conteúdo das 

obras didáticas, mas, pela elaboração do edital, de modo a definir os critérios para a 

avaliação pedagógica e para a seleção das obras. 

No que se refere à coordenação de área, para a Geografia o coordenador era 

Charles Moreira Cunha, graduado em Geografia, mestre e doutor em Educação. Os 

responsáveis pela leitura crítica, os professores de escolas do campo foram: Gilda 

Rodrigues Rocha e Armando Vieira Miranda. A primeira possui mestrado em 

Educação do Campo e Graduação em Educação do Campo, porém, em 2016, ainda 

não era mestre, apenas graduada. O segundo, o currículo não foi localizado. Assim, 

reitera-se, o quadro de pessoal em sua grande parte, não tem formação específica 

em Educação do Campo. 

Além das equipes responsáveis pelo processo de avaliação, é importante 

observar os critérios comuns eliminatórios das obras inscritas no PNLD-Campo 

2016, submetidas à avaliação. De acordo com o Guia do PNLD-Campo (2016), 

foram os seguintes:  

respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao Ensino 
Fundamental, anos iniciais, com as especificidades da Educação do 
Campo; (2) observância de princípios éticos necessários à construção da 
cidadania e ao convívio social republicano; (3) coerência e adequação da 
abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, no que diz respeito à 
proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados;. Princípios 
e critérios que orientaram a avaliação dos livros didáticos para as escolas 
do campo destinadas ao Ensino Fundamental (4) correção e atualização de 
conceitos, informações e procedimentos; (5) observância das características 
e finalidades específicas do Manual do Professor e adequação do livro do 
aluno à proposta pedagógica nele apresentada; (6) adequação da estrutura 
editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos da obra 
(BRASIL, 2016, p. 17-18). 

Desse modo, para a avaliação, os critérios comuns considerados são 

meramente técnicos. Observando-os, percebe-se que, a responsabilidade em 

relação aos conteúdos das obras, recai mais sobre os professores, que precisam 

decidir quais as obras didáticas a serem utilizadas. Contudo, eles não possuem 

muitas opções de escolhas, pois, no caso do PNLD-Campo 2016, havia apenas 

duas opções, as duas coleções: Novo Girassol e Campo Aberto. Ademais, como já 

mencionado, não possuem capacitação para fazer a análise crítica destas matérias, 

baseados nos princípios que os originou, o que será demonstrado nas respostas aos 

questionários mais adiante no texto. 
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Assim, analisaram-se os livros didáticos de Geografia do Ensino 

Fundamental, da Coleção Novo Girassol (2016-2018), recortando textos que 

mostram os discursos que envolvem a questão agrária presentes nas obras 

analisadas, no sentido de perceber como imagens e textos (re)constroem e 

(re)produzem a imagem acerca do campo, a partir de uma perspectiva hegemônica. 

Assim, a partir da análise foi possível compreender se os discursos dos LDGC se 

aproximam mais do PCA ou do PQA. 

Importante compreender esses materiais, pois, a partir dessa compreensão 

se entenderá como a questão agrária aparece e é discutida na escola do campo, por 

meio dos LDGC, e como essas discussões influenciam na maneira de estudantes, 

professores e gestores perceberem o campo. No tempo em que se constata que o 

campo e a cidade passaram e vêm passando por mudanças intensas, é necessário 

que as questões aqui levantadas sejam discutidas para a compreensão do projeto 

de campo que distintas classes sociais defendem para que, a partir daí, possam ser 

pensadas mudanças na sociedade. 

Moura e Azevedo (2021, p. 59) realizaram análise no livro didático de 

Geografia, como objetivo de “verificar se os conteúdos e propostas de atividades dos 

livros possibilitam o desenvolvimento de uma geografia crítica visando contribuir com 

a educação do campo”. Constataram em seu trabalho que as obras atingem seus 

objetivos, quais seja, articular os conteúdos de Geografia à proposta da Educação 

do Campo. 

Para os autores os materiais de fato concretizam as propostas do PNLD-

Campo, propicia a emancipação dos indivíduos por meio da valorização e 

apropriação do espaço. Afirmam ainda que mesmo que o professor não tenha 

formação voltada para esta modalidade de educação a perspectiva de campo 

apresentada influencia diretamente a abordagem no professor. 

Utilizando-se de uma concepção crítica da geografia, apresenta conteúdos 

para que faça sentido à vida cotidiana, por meio da relação entre os conteúdos e a 

prática, dessa forma define os conceitos geográficos, aborda os conteúdos e os 

correlaciona à realidade do indivíduo para compreender as mais diversas relações e 

transformações espaciais, introduzindo os primeiros passos para diferentes formas 

de se ver e agir no mundo a partir da geografia, buscando que o aluno associe os 

conteúdos, trabalhando as práticas cotidianas para transformar o meio em que vive 
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através da tomada de decisões, compreendendo seu lugar do/no mundo. (MOURA, 

AZEVEDO, 2021, p. 75). 

Percebe-se que a Geografia é essencial para que o educando, a partir das 

abordagens, compreendam o mundo, seu espaço de vivência e as relações 

estabelecidas em seus territórios. Desse modo é importante dissertar sobre o ensino 

de geografia e o LDGC, procedimento realizado na abordagem da próxima sessão. 

6.4 ENSINO DE GEOGRAFIA E LIVROS DIDÁTICOS ESPECÍFICOS PARA 

ESCOLAS DO CAMPO 

O Ensino de Geografia é tema discutido por professores, estudantes dos 

cursos de Licenciatura e demais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

que ensejam conhecer sobre esse componente curricular. As discussões não se 

limitam apenas à parte teórico-metodológica, às metodologias de ensino, mas 

abrange, entre outros aspectos, os livros didáticos de Geografia, por serem 

considerados materiais didático-pedagógicos utilizados de maneira recorrente pelos 

professores em salas de aulas, por todo o país. Ademais, há preocupação por parte 

dos envolvidos com os conteúdos neles abordados, os quais são objetos de 

pesquisa, tal qual se aborda neste trabalho. Assim sendo, adentra-se aqui de modo 

mais geral, abarcando temas referentes à Geografia, para se chegar ao ponto 

específico desta pesquisa, qual seja os LDGC. 

Importa remeter ao papel da Geografia que, no contexto da escola 

contemporânea, tem acompanhado paradigmas da educação, evoluindo teórico e 

pedagógico para que se possa cumprir seu papel, qual seja estabelecer um ensino 

de acordo com a realidade do educando, formando os estudantes para que sejam 

capazes de perceberem a realidade em que vivem, a ponto de apreendê-la e 

transformá-la. 

Dito isto, a Geografia se insere numa trajetória, no contexto educacional 

brasileiro, o qual importa recuar no tempo para situá-la. É importante contextualizar, 

pois se percebe que há heranças epistemológicas que ainda influenciam o Ensino 

de Geografia. Segundo Anselmo (2013, p. 247): 

No Brasil, a ciência Geográfica, propriamente dita, passou a ganhar 
importância crescente com a criação do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro – IHGB em 1838, e da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro 
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– SGRJ 1883, e a sofrer uma pressão no sentido da modernização de seus 
métodos, desde o final do século XIX. Foi sensível essa tendência nos anos 
iniciais do século XX [...]. 

Em conformidade com o autor supracitado, após a abolição da escravatura, 

em 1888, e os agravamentos dos problemas urbanos provenientes do deslocamento 

das populações para as cidades, devido à crise do café, desencadeou-se a 

campanha educacional dos anos de 1920. À época, um grupo de intelectuais, 

composto por médicos, professores e engenheiros, fundou, em 1924, a Associação 

Brasileira de Educação (ABE). (ANSELMO, 2013). 

Entre os membros dessa associação estavam os fundadores dos primeiros 

cursos superiores para formação de professores no Brasil. Tais membros 

acreditavam na resolução dos problemas brasileiros por meio da educação. Havia, 

assim, duas principais preocupações: educar o “povo brasileiro” pelo ensino primário 

e as elites brasileiras por meio do ensino secundário e superior. 

Para Anselmo (2013), a referida associação possuía grupos de diversas 

orientações ideológicas, mas todos unidos em um objetivo comum, a constituição da 

nacionalidade brasileira, a qual pretendia a formação para o sentimento de 

“pertencimento” a um único território, como único povo, a identidade nacional. Nesse 

contexto, “A formação nacional brasileira teve, em todo processo histórico que lhe 

deu consistência, uma forte orientação autoritária [...]” (ANSELMO, 2013, p. 249). 

Como afirma Anselmo (2013, p. 249), era nos entremeios dessa formação 

autoritária o estabelecimento de pensamento geográfico que justificasse e 

sustentasse a ideia de nação em composição. “Nesse sentido, a Geografia que 

apareceu inicialmente entre nós fazia parte de levantamentos geofísicos e históricos 

realizados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e pela Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro”. 

Apenas nos anos iniciais do século XX se via a institucionalização da 

Geografia fundamentada no ensino primário e secundário. Implementou-se, também, 

o primeiro curso superior em Geografia: “o Curso Livre de Geografia Superior, 

fundado em 1926, por Everardo Backheuser e Delgado de Carvalho” (ANSELMO, 

2013, p. 49). Conforme o referido autor, esses dois professores tiveram ativa 

participação na implementação da Geografia moderna no que se refere ao ensino e 

pesquisa e trabalharam diretamente na divulgação e oficialização de novos 

paradigmas geográficos no ensino primário e secundário.  
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Tais professores, conforme afirma Anselmo (2013), fizeram parte da 

Associação Brasileira de Educação e, portanto, faziam parte dos defensores do 

Movimento de renovação educacional – expressivo na década de 1920. Assim, 

inseriram a Geografia nesse movimento, com a proposta de sua renovação e 

pudesse responder àquela realidade educacional, oferecendo sentido prático. 

Propunha-se, a partir de então, o rompimento com a Geografia mnemônica, 

descritiva e a inserção das necessidades emergentes, as quais figuravam na nova 

sociedade que se estabelecia. 

Entretanto, isso não se concretizou, pois os professores formados nos cursos 

superiores ainda tinham como base concepções filosóficas positivistas, que 

marcaram a discussão científica durante o século XIX e, desse modo, utilizavam o 

método descritivo. Santos e Fernandes (2018, p. 8) afirmam que, “[...] esse método 

não é recente e esteve presente desde o processo de formação dos primeiros 

professores e na criação dos primeiros cursos de licenciatura em Geografia”. 

Em alusão à influência do Positivismo na formação em Geografia, aponta-se a 

crítica em documentos oficiais recentes no Brasil: 

Essa Geografia era marcada pelo positivismo que sustentava 
metodologicamente quase todas as chamadas ciências humanas que se 
consolidaram nessa época nas faculdades brasileiras. Com fortes 
tendências de estudos regionais, os estudos geográficos pautavam se pela 
busca de explicações objetivas e quantitativas da realidade, fundamentos 
da escola francesa de então [...]. (PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS, 1998, p.19). 

Portanto, a formação dos professores pautados nos paradigmas tradicionais, 

em específico no positivista, trouxe sérias consequências para o que se vive hoje em 

relação ao ensino de Geografia, pois muitos professores da educação básica hoje 

ainda têm como base o método tradicional. Assim, os livros didáticos, da maneira 

como são utilizados, têm tolhido a capacidade de o estudante refletir sobre questões 

relacionadas ao seu dia a dia, haja vista que, comumente, as práticas em sala de 

aula baseiam-se apenas na leitura dos textos contidos nos livros e na resolução de 

atividades propostas no próprio material, muitas vezes mnemônicas. 

Uma série de fatores corroboram para que o ensino, não só da Geografia, 

mas de demais componentes curriculares, tornem-se ineficientes. Dentre eles, as 

condições de trabalho dos professores, muitas vezes com carga horária excessiva, 
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não conseguem planejar suas atividades docentes com base em outras fontes que 

não o livro didático. Outro fator que precisa ser observado é a frágil formação 

acadêmica, em especial aqueles professores que não possuem formação específica 

em Licenciatura em Geografia, ou que não tiveram oportunidades de formação 

continuada. 

Além disso, como reflexo dos investimentos insuficientes em educação 

pública, muitas escolas brasileiras contam com poucos recursos para ampliar o 

leque de possibilidades didáticas a serem utilizadas por seus professores no 

processo de ensino-aprendizagem (salas ambientes, laboratórios, bibliotecas, salas 

de leitura, etc.). Não raro, o livro didático é o material realmente mais acessível para 

professores e alunos. 

E, nem sempre as escolas contam com bibliotecas, ou quando há, funcionam 

também em condições não tão boas. Se isso é uma situação bastante comum para 

as escolas públicas urbanas, o quadro é ainda mais complexo quando se trata de 

escolas localizadas no campo que, por vezes, apresentam realidades similares, 

senão piores àquelas encontradas nas cidades, pois além de transplantar o modelo 

de escola urbana para o campo, o que se tem consiste em uma versão piorada do 

modelo urbano; sem recursos para a efetivação das práticas pedagógicas sugeridas 

teoricamente por autores, tanto no campo educacional geral como em específico no 

ensino de Geografia. 

Desse modo, os livros didáticos, praticamente indispensáveis nas escolas, 

têm passado por mudanças ao longo dos tempos. Todavia, a maneira como o 

professor o utiliza não incorre em mudanças significativas. Para Kimura (2014), os 

livros didáticos acabam ensinando sozinhos, porque os professores buscam utilizá-

los a partir dos conteúdos considerados melhores. Assim sendo, acredita-se que o 

critério principal para o professor de Geografia é o conteúdo que contemple o 

currículo oficial, pois embora exista o livro à disposição, a matriz curricular (estadual, 

municipal ou federal) é exigida pelos dirigentes e pela equipe de apoio pedagógico 

da escola. 

Para Kimura (2014, p. 22), “Existem livros didáticos de geografia preferidos 

pelo professor, uma vez que além das informações ou os chamados conteúdos 

geográficos propriamente ditos, eles apontam as atividades a serem realizadas 

pelos alunos”.A autora supracitada permite compreender melhor sobre o livro 

didático de Geografia ao afirmar que, na década de 1950, o ensino era pautado no 



189 

“decoreba”. Assim, o seu ensino era realizado a partir da descrição dos conteúdos e 

conceitos e, quando havia muito, era um questionário complementar ao final do 

capítulo para que o aluno respondesse. 

Para Kimura (2014), ao final da década de 1950 e início de 1970, os 

conteúdos de Geografia nos livros didáticos foram alterados, passaram a apresentar 

os conteúdos escritos em textos mais coloquiais e com várias atividades ao longo do 

mesmo.Na década de 1970, as palavras cruzadas foram apresentadas nos livros, as 

questões contendo alternativas com verdadeiro (V) e falso (F) e preenchimento de 

lacunas com palavras sugeridas pelo autor. Ademais, alguns livros eram escritos em 

forma de história em quadrinhos. 

O contexto social e político influenciaram significativamente nas mudanças 

ocorridas nos livros didáticos. Nas décadas de 1960 e de 1970, durante o Governo 

Militar, com o objetivo de difundir a ideologia da nacionalidade, o Estado brasileiro 

utilizou os materiais didáticos para disseminação dos conteúdos contidos nos Guias 

Curriculares, exaltando o nacionalismo e excluindo questões ligadas às 

desigualdades sociais, por exemplo. Na década de 1980 e 1990, as propostas de 

ensino para várias áreas, inclusive para Geografia, indicavam o fim da influência dos 

Guias Curriculares e a elaboração de propostas curriculares estaduais e dos PCNs. 

Ocorre que, mesmo com as mudanças no âmbito educacional orientadas por 

políticas educacionais, bem como a partir da elaboração e implementação de 

documentos orientados para o ensino de Geografia na Educação Básica, a prática 

usual de muitos professores de Geografia ainda está relacionada ao ensino 

tradicional, baseado na memorização de conteúdos, especialmente nas semanas de 

provas nas escolas, ou em épocas dos vestibulares. O “treinamento” para que o 

aluno possa conseguir boas notas e elevar o nome da instituição é constante, tanto 

nas escolas públicas quanto nas privadas. 

Embora os temas propostos, tanto nos currículos oficiais como pelos livros 

didáticos, sejam cobrados por meio de provas padronizadas em âmbito nacional, 

eles podem ou não ser trabalhados ao longo do ano pelos professores, bem como 

ser bem compreendidos pelos alunos. Isso depende da escola, do professor, do 

tempo disponível para o desenvolvimento dos conteúdos considerados mais 

relevantes. Nesse contexto, alguns temas são excluídos, seja por conta do tempo 

exíguo, por falta de conhecimento e ou domínio de determinados temas por parte 

dos professores, entre outros. Nessa perspectiva, os estudantes perdem a 
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oportunidade de aproveitar o que o componente curricular de Geografia poderia 

oferecer, caso fosse bem conduzido nas salas de aula das escolas brasileiras. 

No que se refere ao campo, os alunos poderiam compreender as lutas de 

classes, entendendo o campo como o espaço em que camponeses e latifundiários 

estão em constante disputas por territórios. Assim, a disciplina de Geografia inserida 

na Educação do Campo, entre outros aspectos, “[…] deve ser capaz de mostrar os 

dramas do mundo, da nação e do lugar”. (SANTOS, 2011, p.14). 

A Geografia, enquanto disciplina que tem como objeto de estudo o espaço 

geográfico e as relações sociais que ocorrem neste espaço, a partir dos 

conhecimentos mobilizados por este componente curricular, torna-se facilitadoras do 

processo de ensino-aprendizagem das questões relativas ao campo e nos 

entremeios das discussões tecidas no âmbito da Educação do Campo. Há 

contribuições relevantes a conceder em favor desta proposta, haja vista que, como 

componente curricular, possibilita ao estudante a compreensão do espaço concreto, 

vivenciado, experienciado, bem como as contradições nele existentes. O estudante, 

em tese, torna-se participante e atuante nas questões referentes ao campo 

brasileiro, a partir da leitura feita sobre o espaço geográfico. 

Os próprios PCNs preconizam: 

A Geografia, na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem um 
tratamento específico como área, uma vez que oferece instrumentos 
essenciais para a compreensão e intervenção na realidade social. Por meio 
dela podemos compreender como diferentes sociedades interagem com a 
natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que 
vivemos, o que o diferencia e o aproxima de outros lugares e, assim, 
adquirir uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que 
estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as múltiplas relações 
de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço e perceber 
as relações do passado com o presente. (BRASIL, PCN, 1998, p. 15). 

A Geografia viabiliza a apreensão do espaço e as relações existentes no 

processo histórico. Dentre essas relações, as relações de poder, que remetem a 

diferenças de classes. Para Camacho (2011, p. 26), a Educação do Campo “[...] não 

pode ser uma educação desconectada à realidade, mas interligada aos processos 

de produção e reprodução material e simbólica da classe camponesa”. Nesse 

sentido, a Geografia poderia ser ensinada partindo do cotidiano, tendo em vista 

trabalhar todos os aspectos relacionados à vida dos estudantes, pois assim se 
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aprende fazer a leitura do seu espaço de vivência e também do mundo. Para o 

referido autor: 

[...] a capacidade de transformação da geografia se deve ao fato de possuir 
uma relação intrínseca com a realidade. Daí, a facilidade de 
contextualização com a realidade vivida pelo aluno. Pois, no próprio 
caminho do aluno para a escola, ele está vivenciando o espaço geográfico, 
ou da mesma forma, ao falar a respeito do local onde mora, está 
descrevendo seu território. (CAMACHO, 2011, p. 28). 

É possível se desenvolver um trabalho em que no processo de ensino-

aprendizagem se considere a vida do estudante, estabelecendo relações com os 

conhecimentos científicos e com os conhecimentos empíricos construídos a partir de 

realidades específicas. No caso da Geografia, Souza (2012, p 194) afirma que a 

Geografia escolar tem perspectivas teóricas importantes e contribuem para a 

valorização da identidade territorial camponesa. 

Levando isto em consideração, o campo pode ser espaço profícuo para 

educar os alunos que ali vivem, possibilitando a aproximação entre a abordagem 

científica desenvolvida pela Geografia e o lugar de vivência deles, ao mesmo tempo 

em que podem ser valorizadas e preservadas experiências e saberes culturalmente 

acumulados e compartilhados pelos camponeses. Nessa direção, a Geografia 

escolar pode dar importante contribuição ao tratar sobre as relações sociais, 

instrumentando os estudantes, para que estes sejam capazes de compreender as 

contradições que perpassam a realidade no interior da sociedade de classes, 

decorrentes do modo de produção vigente. 

Pautar o ensino da Geografia na leitura de manuais didáticos, preceituado 

pelo sistema educacional padronizado, não possibilita a formação de sujeitos 

pensantes e críticos em relação ao conhecimento adquirido, essencial para a vida, 

de formação para a cidadania no sentido pleno, como proposto nos PCNs. Para 

Fernandes (2008), a maneira como se ensina Geografia pode formar pessoas 

submissas, destituídas de capacidade crítica e disciplinadas para os sistemas 

sociais instituídos, o que facilita a exploração do sujeito. Para Camacho (2011), é 

necessário pensar o ensino de Geografia capaz de auxiliar na mudança social por 

meio da conscientização dos sujeitos-estudantes sobre as contradições do 

capitalismo e sua natureza classista e exploradora. 
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No caso do professor, ele deve se pautar pelo teórico-metodológico acerca do 

ensino de Geografia para que haja a possibilidade desse componente curricular 

cumprir o papel de formação de cidadãos, como indica os PCNs. Embora seja 

importante observar os documentos oficiais, Souza (2012) afirma ser importante se 

ter clareza sobre as abordagens desses documentos a partir da leitura crítica das 

propostas oficiais, pois tais documentos não são neutros, possuem visões de mundo 

e paradigmas que norteiam as práticas pedagógicas. De acordo com Souza (2012, 

p. 247): 

[...] a tarefa do professor de Geografia que atua nas escolas situadas no 
campo seja a leitura crítica de qualquer currículo oficial, buscando inserir 
suas reflexões numa perspectiva que possibilite cumprir com os objetivos de 
uma escola do campo e com um ensino de Geografia que possibilite 
valorizar a identidade territorial camponesa. (SOUZA, 2012, p. 247). 

Nesse sentido, de acordo com Camacho (2011), é importante construir o 

ensino de Geografia que seja a antítese do discurso neoliberal, apoiados nos 

paradigmas da dialética materialista, propiciando aos alunos pensarem as relações 

socioespaciais e as suas contradições de classe. Silva (2011) afirma: “[...] é preciso 

considerar que o ensino da Geografia nas escolas que estão no campo deve 

subsidiar o cotidiano do aluno, reconhecendo as atividades desenvolvidas no dia-a-

dia”. Nesse sentido, acredita-se que apenas a reprodução “fiel” do LDGC não 

possibilita ao aluno pensar as relações existentes no seu cotidiano e se desenvolver 

nessa perspectiva. 

Essa perspectiva do reconhecimento e prática pedagógica pensada a partir 

do cotidiano, dos elementos que compõem seu dia a dia, em busca de um ensino-

aprendizagem que tem como foco a percepção e conscientização de sua situação 

social, vai ao encontro da proposta de Paulo Freire (2015). Desse modo, entende-se 

que a educação nesse sentido foge à concepção bancária tradicionalista, e inclina-

se para a transformadora. Desta forma, há a possibilidade de favorecer o diálogo, 

oportunizando ao aluno questionamentos sobre seu mundo, sobre sua realidade. 

O Ensino de Geografia nessa perspectiva complementa a proposta de 

Educação do Campo, no sentido de viver o lugar por meio da educação, pois não se 

trata apenas de aprendizagem de conteúdos, mas da valorização dos saberes 

tradicionais relacionados aos camponeses, seu modo de vida, bem como de refletir 

sobre as tensões e conflitos existentes no campo. 
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A disciplina de Geografia, ancorada nos princípios pedagógicos da Educação 

do Campo, deveria estimular o aluno, desde cedo, a lutar por um campo onde se 

possa viver, estudar e prezar pelo combate às desigualdades e injustiças sociais. 

Ademais, sabe- se que, do ponto de vista epistemológico, a Geografia foi, ao longo 

dos tempos, metamorfoseando-se no que se refere às teorias e métodos, buscando 

caminhos para superar suas linhas tradicionais, pelo viés crítico, como apontado por 

Santos (1990), possibilitando ao aluno refletir sobre seu espaço de vivência para 

possível atuação sobre ele. 

Contudo, mesmo tendo avançado teoricamente, na prática, é comum nas 

escolas professores ministrarem suas aulas baseadas na denominada Geografia 

tradicional, caracterizada por metodologias e conteúdos que remetem à 

memorização, sem comprometimento com a formação de sujeitos críticos e capazes 

de promover transformações sociais. Sendo assim: para Castellar (2010, p. 5), a 

Geografia “[...] é uma disciplina que possui seus objetos de aprendizagem e núcleos 

conceituais a partir de uma abordagem filosófica comprometida com a realidade 

social”.  

É uma disciplina de extrema relevância, pois a partir dela o educando tem a 

capacidade de refletir sobre a realidade, de modo a questionar a sociedade 

contemporânea. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário aos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem engajamento na luta por melhor educação e, 

consequentemente, pela melhoria no Ensino de Geografia. 

Para Sampaio (2014, p. 144), é uma ciência estratégica e como disciplina 

escolar contribui muito para a formação do educando. Todavia, para haver o 

processo de ensino-aprendizagem de maneira eficiente, pressupõe-se a participação 

de vários elementos envolvidos nesse processo, tendo o livro didático como 

instrumento importante. 

Atualmente, nas escolas brasileiras, o livro didático é muito utilizado por conta 

de sua distribuição pelo PNLD, muitas vezes pela sua utilização quase exclusiva, 

dependendo da condição e da disponibilidade de outros materiais didático-

pedagógicos. São materiais não frequentemente utilizados com base em leituras e 

cópias dos conteúdos ali contidos. Segundo Callai (2010), a função do livro didático 

vai além do que se tem observado constantemente nas salas de aula, como leituras 

e cópias sem questionar ou discutir as temáticas nele propostas. De acordo com a 
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referida autora, é importante “A possibilidade de trabalhar o livro didático 

relacionando com a vida é essencial”. (CALLAI, 2010, p. 139). 

A Geografia é importante na vida dos estudantes, todavia, para cumprir o 

papel de formação para a emancipação social, é necessário sair da mera exposição 

de conteúdos. Ao preparar as sequências didáticas, é importante conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem para a práxis, compreendendo-se o porquê e 

para quê estão estudando determinados conteúdos. Assim, promove-se o 

entendimento de suas aplicabilidades no dia-a-dia. 

Segundo Callai, (2010, p. 65), “Ao utilizar os materiais didáticos, o professor 

deve ter domínio do uso que fará e também ser seletivo na organização da aula”. Os 

livros didáticos específicos para as escolas do campo deveriam seguir o mesmo 

propósito, pois o professor pode proceder de acordo com o que sugere a autora 

citada. 

6.4.1 Entre a cidade e o campo: características das escolas pesquisadas 

A educação formal brasileira foi pensada, sobremaneira, para a população 

que vive na cidade e não para a que vive no campo. Para Santos (2009), o campo é 

o “não lugar” da escola e fica claro que a escola ali instituída ao longo dos anos não 

possibilita a identificação por parte do estudante. A separação entre cidade e campo 

foi se construindo ao longo do tempo e precisa ser superada. 

Marx e Engels (1932, p. 84), no livro “A ideologia alemã”, afirmam que a maior 

divisão entre o trabalho material e o espiritual é a separação cidade-campo. 

Argumentam ainda: 

Com o surgimento da cidade aparece, também, a necessidade de 
administração, de polícia, de impostos, etc. em suma, a necessidade 
organização comunitária e, por conseguinte da política em geral. Foi quando 
se manifestou pela primeira vez a divisão da população entre duas grandes 
classes, divisão que se assenta diretamente na divisão do trabalho e nos 
instrumentos de produção. A cidade é de produção, do capital, dos prazeres 
e das necessidades, enquanto o campo mostra exatamente o fato oposto, 
isso é, o isolamento e a dispersão. A oposição entre a cidade e o campo só 
pode existir no âmbito da propriedade privada. [...] A superação dessa 
oposição entre a cidade e o campo é uma das primeiras condições da 
coletividade, uma condição que depende, por seu turno, de um conjunto de 
pressupostos materiais, os quais a simples vontade não é suficiente para 
realizar, como qualquer um pode perceber logo à primeira vista. 
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Ainda não superada essa oposição, a educação também foi sendo ofertada 

com base nessas condições de separação entre os dois espaços – cidade-campo –, 

o que permite o avanço de serviços próprios do urbano no campo. A escola urbana, 

com seu caráter de superioridade que lhe foi conferido ao longo dos tempos, reforça 

a ideologia de o ensino oferecido na cidade ser melhor. Perspectivas assim 

decorrem do imaginário popular sobre o campo, concebido ao longo do tempo pela 

sociedade brasileira, denotando a visão de campo e cidade de maneira dualista, as 

quais derivam da própria dualidade repercutida pelos interessados em manter a 

cidade como espaço superior ao rural e, portanto, dominante. 

Na abordagem que aqui se coloca não se pretende reforçar tal dualidade, 

mas evidenciar a realidade existente no campo, pois embora esta porção de espaço 

se difira do urbano, assim como as atividades lá desenvolvidas, esses vêm se 

tornando espaços complementares. Contudo, o campo, ao longo dos tempos, tem 

sido abordado como espaço alheio à cidade, cada vez mais tido como o lugar de 

produção, sendo ignorado como lugar de reprodução da vida. O campo diverso, não 

pautado apenas na produção agrícola e agropecuária, é comumente ignorado pela 

sociedade, pois é visto predominantemente como lugar da produção, enquanto a 

cidade, do consumo. Porém, é necessário entender o campo e a cidade a partir da 

coexistência em seus elementos espaciais que os configuram. 

Na prática, essa visão de campo reflete na vida dos camponeses, no modo de 

compreender e se organizarem no campo. A referência para o campo e para o 

camponês tem sido a cidade e, nessa perspectiva, a escola localizada no campo é 

um exemplo, geralmente discriminadas, não apenas por pais, por alunos, mas 

também pela população urbana, a qual tem ao certo que tais escolas deveriam ser 

extintas. Mesmo alguns professores recusam-se ao trabalho nas escolas no campo. 

A extinção delas provoca a saída dos pais com seus filhos do campo para a 

cidade, para que possam estudar. Oriundos do campo, são obrigados às imposições 

citadinas, semelhante ao que ocorria no regime feudal, como conta Marx e Engels 

(1932), quando os servos saíam do campo e iam para as cidades encontravam a 

comunidade organizada e, assim, viam-se impotentes, obrigados aceitar qualquer 

condição imposta pela organização daqueles que viviam nas cidades. 

Essa imposição da cidade sobre o campo permanece até os dias atuais e se 

manifesta na realidade aqui estudada. É uma característica dos camponeses 

desterritorializados do campo e territorializados nas cidades. Muitos são condenados 
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a viver longe dos centros, sendo obrigados a se submeterem a qualquer trabalho 

para sobreviverem.  

No campo, embora ainda exista população rural considerável nas duas 

microrregiões pesquisadas, notam-se as escolas localizadas sendo alvo de políticas 

de fechamento. As evidências dessas relações de dominação entre campo e cidade 

podem ser percebidas por meio dos dados da quantidade de escolas no campo, 

matrículas no campo e na cidade, número de docentes, turmas, entre outros 

aspectos que confirmam a inferiorização das escolas e, consequentemente, da 

Educação do Campo, como demonstrado nas tabelas 12, 13 e 14. 

Tabela 12 - MRG de Iporá e Aragarças (GO): número de matrículas na 
 educação básica urbana e rural – 2016 

MRG Município 
Número de Matrículas na Educação Básica – Ensino Regular, Especial e/ou 

EJA Localização e dependência administrativa 

 Total 
Urbano Rural 

Total Fed. Est. Mun. Priv. Total Fed. Est. Mun. Priv. 

Aragarças 

Baliza 940 602 - 316 141 145 338 - 167 171 - 

Montes 

Claros 
1.531 1.226 - 420 806 - 305 - - 305 - 

Iporá 

Fazenda 

Nova 
985 973 - 656 317 - 12 - - 12 - 

Ivolândia 399 369 - 317 52 - 30 - - 30 - 

Moiporá 273 201 - 114 87 - 72 - 62 10 - 

 Total 4.128 3.371 - 1.823 1.403 145 757 - 229 528 - 

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2016. Org. RODRIGUES, Santiano Gonçalves Santiano. 

Observam-se as seguintes diferenças, por meio da tabela 12: nos municípios 

pesquisados, o número de matrículas em escolas rurais é bem reduzido, se 

comparado às das escolas localizadas nas cidades. Em Baliza, do total de 940 

matrículas neste município, em 2016, havia 602 na cidade e 338 no campo, ou seja, 

64% e 36%, respectivamente. Tal município possui um dos maiores assentamentos 

do estado de Goiás e 70% da população desse município vive no campo, refletindo 

num percentual elevado de matrículas nas escolas localizadas no campo, quando se 

compara com os demais municípios. Nos outros municípios também é nítida a 

diferença. Por exemplo, em Montes Claros de Goiás, há um total de 1.226 

matriculados na cidade (80%) e 305 (20%). Em Fazenda Nova, dos 985 

matriculados, 973 estão na cidade e apenas 12 no campo, sendo respectivamente 
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99% e 1%. Em Ivolândia e Moiporá contam, respectivamente, com 369 (93%) e 201 

(74%) matriculados nas cidades e 30 (7%) e 72 (26%) no campo. 

Por meio dos dados presentes na tabela 12, percebeu-se que, das 4.128 

matrículas nos municípios investigados, 3.371 estão na cidade e no campo somente 

757. Estas matrículas estão distribuídas entre o ensino Privado e Público nas 

esferas Federal, Estadual, Municipal. Percebe-se assim, que é bem díspare o 

quantitativo de matrículas entre urbano e o rural. 

Na área rural não há matrículas no ensino privado, em escolas federais 

também não há. Nas estaduais há 229 matrículas e na municipal, 528. Nas cidades, 

no ensino privado, há 145 matrículas; no público, em escolas federais, não há. Nas 

estaduais e municipais há, respectivamente, 1.823 e 1.403. Outro aspecto 

educacional que marca a diferença entre o campo e a cidade é o número de 

docentes na educação básica, como demonstrado na tabela 13. 

Tabela 13 - MRG de Iporá e Aragarças (GO): número de docentes na 
 educação básica urbana e rural – 2016 

MRG Município 
Número de Docentes na Educação Básica – Ensino Regular, Especial 

e/ou EJA Localização e dependência administrativa 

 Total 
Urbana Rural 

Total Fed. Est. Mun. Priv. Total Fed. Est. Mun. Priv. 

Aragarças 
Baliza 65 48 - 13 35 - 17 - 08 09 - 

Montes Claros 108 88 - 34 43 11 20 - - 20 - 

Iporá 

Fazenda Nova 62 61 - 36 25 - 01 - - 01 - 

Ivolândia 33 30 - 23 07 - 03 - - 03 - 

Moiporá 23 14 - 07 08 - 09 - 07 02 - 

 Total 735 621 - 278 219 125 114 61 15 38  

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2016. Org. RODRIGUES, Silvaci Ggonçalves Santiano. 

Os dados da tabela 13 demonstram que no quantitativo de docentes há 

discrepâncias, pois, do total de 735, 621 (84%) trabalham nas cidades e 114 (16%) 

no campo. No município de Baliza, de 65 docentes, 48 estão nas escolas urbanas e 

17 nas rurais, ou seja, 73% e 27%, respectivamente. Montes Claros de Goiás, de 

108 docentes, há 88 (81%) nas cidades e 20 (19%) no campo, mesmo com número 

significativo de escolas na área rural, seis, ao todo. O fato de haver muitas escolas 

no campo com poucos professores, ocorre porque, as classes são multisseriadas, o 

número de alunos matriculados também é reduzido como visto na tabela 12. 
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Em Fazenda Nova há 61 docentes no urbano e apenas uma no rural, sendo 

98% e 2%. Nos municípios de Ivolândia e Moiporá há, respectivamente, 30 e 14, 

sendo 91% e 63% na área urbana e três e nove, 9% e 37% no rural. Há 125 

docentes atuando no ensino privado na área urbana. No ensino público federal não 

há nenhum docente, no estadual 278 e no municipal, 2.019. 

Na esfera federal, há 61 docentes na área rural, contudo são ocupantes das 

vagas no IF Goiano de Iporá, pois esta instituição, segundo o INEP, considerada 

escola rural. Há apenas 38 atuando na esfera municipal e 15 na esfera estadual. 

Com relação às turmas da Educação Básica, no meio rural e urbano também são 

aspectos que chamam atenção, pois o quantitativo do campo é bem inferior ao da 

cidade, evidenciado o que se tem discutido neste trabalho sobre os problemas 

relacionados à Educação do Campo.  

Na tabela 14 apresentam-se os dados sobre a distribuição do número de 

turmas nas escolas localizadas nas cidades e no campo. 

Tabela 14 - MRG Iporá e Aragarças (GO): Educação Básica rural e urbana 

Número de Turmas na Educação Básica – Ensino Regular, Especial e/ou EJA 
 Localização e dependência administrativa 

MRG Município Total 
Urbano Rural 

Total Fed. Est. Mun. Priv. Total Fed. Est. Mun. Priv. 

Aragarças 
Baliza 42 25 - 14 11 - 17 - 08 09 - 

Montes Claros 102 84 - 28 45 11 18 - - 18 - 

Iporá 

Fazenda Nova 62 61 - 36 25 - 01 - - 01 - 

Ivolândia 33 30 - 23 07 - 03 - - 03 - 

Moiporá 24 15 - 07 08 - 09 - 07 02 - 

 Total 263 215  108 96 11 48 - 15 33 - 

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2016. Org. RODRIGUES, S ilvaci Gonçalves Santiano. 

Com relação ao número de turmas, como demonstrado na tabela 13 são, ao 

todo, 263 nas duas microrregiões, sendo 215 na área urbana e 48 na rural. Em 

Baliza há 25 turmas na área urbana e 17 na rural, assim 60% das turmas se 

encontram no urbano e 20% no rural. Em Montes Claros, na área urbana há 84 

turmas e na rural há 18, sendo que 82% se encontram no urbano e 18% no rural. Já 

no caso de Fazenda Nova, 61 turmas estão no urbano, enquanto há apenas uma 

turma no rural, o que corresponde respectivamente a 98% e 2%. Em Ivolândia, há 

30 no urbano, o que corresponde a 91% e três no rural, sendo 9%. E, por último, em 

Moiporá tem 15 no urbano e nove no rural, ou seja, 63% no urbano e 27% no rural. 
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Em todos os municípios, na área urbana existem mais turmas do que no 

campo. Quanto ao ensino privado, ocorre somente no urbano, assim são 11 turmas 

nessa área. No que se refere ao ensino público urbano, não há turmas na esfera 

federal, na estadual há 108 e na municipal há 96. Desse modo, não há ensino 

privado no campo e o público também é exíguo. No campo, na esfera federal não há 

turmas, na estadual há 15 e na municipal 33. O fato de haver mais turmas sob a 

gestão municipal se explica porque as escolas localizadas no campo, em sua 

maioria, compreendem os anos iniciais 1º ao 5º anos e esse nível é 

responsabilidade prioritária do município. 

De todos os dados demonstrados, considerando o espaço rural da MRG de 

Aragarças, esta possui mais assentamentos, portanto as escolas localizadas no 

campo têm maior número, de matrículas, de turmas, e de professores atuando em 

escolas localizadas no campo. Isso induz a pensar que as microrregiões com mais 

assentamentos possuem mais escolas localizadas no campo. E, de fato, a MRG com 

mais assentamento possui mais escolas localizadas no campo.  

Dos municípios das duas MRG estudadas, Montes Claros de Goiás na MRG 

de Aragarças, era o município com mais escolas localizadas no campo, sem 

assentamento, contudo, ao final da pesquisa, de seis escolas, restaram apenas 

duas. No caso do município de Baliza, também na MRG de Aragarças, possui duas 

escolas no campo, no interior do assentamento. Estas também não têm estimativa 

para serem fechadas, pois são 527 famílias dependentes da escola localizada no 

Assentamento Oziel Alves Pereira, um dos maiores do território goiano. 

Segundo a tabela 3 são os municípios que possui mais pessoas vivendo no 

campo nas MRG estudadas são Montes Claros de Goiás com 33,4% e Baliza com 

70,5% da população no campo, segundo a tabela 3. Assim, o quantitativo de 

população no campo não pode ser o único elemento justificador de manutenção de 

escolas no campo, mas é um deles. Quando se observa-se por meio do quadro 1, 

apenas uma escola no município de Baliza com mais de 70% da população vivendo 

campo percebe-se a relação não entre a população que vive no campo e o 

quantitativo de escolas, mas com o número de matrículas, de turmas e de 

professores no campo, como demonstra as tabelas 11,12,13 

Acredita-se a partir dos dados da tabela 3 e 4 que onde há um percentual 

maior de população vivendo no campo, as escolas estão presentes. Até porque a 

redução do número de alunos é a justificativa encontrada pelo Poder Público para 
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fechar as escolas. Os casos dos municípios onde ainda tem escolas: Baliza, Montes 

Claros de Goiás, Fazenda Nova, Ivolândia e Moiporá, que possui percentual mais 

elevado de população vivendo no campo como pode ser visto na tabela 3 e 4. 

Desse modo, acredita-se que o principal fator que contribui para a 

manutenção das escolas no campo é o quantitativo populacional. Contudo, para que 

a população volte ao campo é necessário políticas de reforma agrária para as 

famílias que necessitam viver no/do campo. Este é a primeira reivindicação dos 

movimentos socioterritoriais, a terra de trabalho. A Educação do Campo também é 

importante para que as famílias possam estudar no lugar em que vivem. Nesse 

sentido, os movimentos socioterritoriais tem reivindicado, educação que seja no 

campo, lugar onde vivem e do campo, ou seja, pensada desde o seu lugar com a 

sua participação vinculada à sua cultura e as necessidades e sociais. (CALDART, 

2002, p. 18). 

Além dos dados referentes às diferenças nos aspectos educacionais entre o 

urbano e o rural, buscou-se analisar os livros didáticos e também realização de 

pesquisa empírica, haja vista a necessidade de perceber o contexto em que o livro 

didático está inserido. Pressupõe-se que não se podem compreender estes 

materiais apenas analisando o livro pelo livro, mas também os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, em específico, de Geografia. 

Para compreender a realidade em que estão inseridos os livros didáticos, 

foram pesquisadas as secretarias de seis municípios, são eles: Baliza, Montes 

Claros, Ivolândia, Moiporá, Fazenda Nova, para levantamentos de informações e 

dados sobre as realidades educacionais nestes municípios.  

6.4.2 Escolas pesquisadas: dados de pesquisa 

Foram visitadas seis escolas localizadas no campo nas duas Microrregiões 

estudadas. A Escola Municipal Ismael Martins Sobrinho, em Fazenda Nova; a 

Escola Municipal Bandeirante, no Município da Baliza; a Conegundes José Rabelo, 

em Moiporá; Escola Professor José Rosa de Oliveira e Escola Municipal Luizanita 

Lourenço da Costa, em Montes Claros; Escola Municipal Francisco Bueno de 

Moraes, em Ivolândia. Segue as fotos das escolas: 
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Figura 5 - Fazenda Nova (GO): Escola Municipal  
Ismael Martins Sobrinho 

 
Fonte: Arquivo pessoal. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Figura 6 - Ivolândia (GO): Escola Municipal Francisco 
Bueno de Moraes 

 
Fonte: Arquivo pessoal. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Figura 7 - Moiporá (GO): Escola Municipal  
Conegundes José Rabelo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 
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Figura 8 - Montes Claros de Goiás (GO):  
Luizanita Lorenço da Costa 

 
Fonte: Arquivo pessoal. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Figura 9 - Montes Claros de Goiás (GO): Escola 
Municipal Professor José Rosa de Oliveira. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Embora, como foi exposto no capítulo 4, sobre o quantitativo de escolas nas 

MRGs, somam 14, a visita a apenas seis unidades escolares deveu-se à escolha da 

metodologia para se desenvolver a pesquisa. Como se pretendia avaliar alunos do 

3º ao 5º anos, algumas delas não se enquadraram no critério utilizado para análise. 

Por exemplo, algumas escolas não tinham turmas de 3º ano, como o caso de Iporá, 

que não possuía turmas de 3º ao 5º anos. 



203 

As escolas estudadas estão localizadas nos municípios de Fazenda Nova, 

Moiporá, Ivolândia, Montes Claros de Goiás e Baliza. Foram convidados a participar 

da pesquisa todos os professores, independente dos anos em que estão 

trabalhando, bem como gestores, pois é importante conhecer a formação desses 

profissionais e como eles utilizam os livros didáticos e qual o conhecimento deles 

sobre escola e Educação do Campo, além de outros aspectos necessários para o 

entendimento sobre a atuação desses profissionais no campo, os quais são 

essenciais para esta pesquisa. 

Na escola de Ivolândia, Escola Municipal Francisco Bueno de Moraes, há dois 

professores com especialização em Psicopedagogia. Apenas um deles participou da 

pesquisa. Essa escola conta com uma turma multisseriada com sete alunos, do 3º 

ao 5º anos. Na escola de Moiporá, Escola Municipal Conegundes José Rabelo, 

também há duas professoras, uma com formação em Geografia e a outra em 

Pedagogia, sendo que as duas possuem pós-graduação em Psicopedagogia.  

As duas responderam aos questionários. Nesta escola há sete alunos 

cursando 3º, 4º e 5º anos. Na unidade escolar de Fazenda Nova, a Escola Municipal 

Ismael Martins Sobrinho, também há duas professoras, são pedagogas, não 

informaram se possuem ou não pós-graduação. A escola possui 12 alunos, mas 

apenas quatro estão cursando as séries eleitas para essa pesquisa, a saber 3º,4º e 

5º anos. 

Em Montes Claros de Goiás, há dois professores na Escola Municipal José 

Ribeiro Filho, no distrito de Aparecida do Rio Claro, e dois na escola do distrito de 

Lucilândia, a Luizanita Lourenço da Costa. São graduados em Pedagogia. Na do 

povoado de Ponte Alta, na Escola Municipal Prof. José Rosa de Oliveira, não foi 

possível obter respostas sobre quantos professores atuam na escola. Todos os 

professores que trabalham foram convidados a responder ao questionário. Os dois 

de Aparecida do Rio Claro responderam, mas os dois do distrito de Lucilândia não 

responderam e apenas um da escola de Ponte Alta respondeu. 

Além de aplicados questionários aos professores e alunos, foram aplicados 

também às coordenadoras e secretárias de Educação. A secretária da escola de 

Ivolândia e da de Moiporá concordaram em participar da pesquisa, mas não 

responderam e nem devolveram os questionários. Já na escola de Fazenda Nova, a 

coordenadora e secretária responderam e, em Montes Claros a secretária 

respondeu. No município de Baliza, a Escola Municipal Bandeirante conta com oito 
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professores, porém apenas a diretora e uma professora da escola responderam aos 

questionários. 

Ainda em relação às escolas pesquisadas, o que se pode perceber, a partir 

da pesquisa de campo, foi que, as unidades escolares mencionadas neste trabalho 

não podem ser consideradas escolas do campo, pois não estão de acordo com as 

orientações da Educação do Campo, que é sua principal base. Prevalece o modelo 

urbano de educação, mesmo em algumas delas utilizando os livros didáticos 

específicos para o campo. 

Embora alguns dos professores pesquisados as definam como Escolas do 

Campo, não há como caracterizá-las assim, pois se percebe que, na prática, não 

ocorre a Educação do Campo e, para que seja uma escola do campo, deve estar em 

consonância com os princípios, os quais as originaram.  

Segundo Molina; Sá (2012, p. 324), 

A escola do campo nasce e se desenvolve no bojo do movimento da 
EDUCAÇÃO DO CAMPO. a partir de experiências de formação humana 
desenvolvida no contexto de luta dos movimentos sociais camponeses por 
terra e educação. Trata-se, portanto, de uma concepção que emerge das 
contradições da luta social e das práticas dos trabalhadores no e do campo. 

Embora sejam eles trabalhadores no campo, não são trabalhadores do 

campo, por isso, não compreendem que a concepção de escola do campo tem como 

base o projeto da classe trabalhadora para a superação do sistema do capital e a 

eliminação do território do agronegócio. Que se baseia na intencionalidade de um 

projeto de formação de sujeitos que procedam criticamente em escolhas e, que 

sejam capazes de formular alternativas, o que atribui à escola do campo uma 

contribuição relevante no processo de transformação social. (MOLINA; SÁ, 2012,  

p. 325). 

Há que se ressaltar a ausência de formação específica dos professores para 

trabalhar com a Educação do Campo nos territórios em disputa e, este é um 

problema não apenas das MRG estudadas, pois, Segundo Caldart (2002), A 

Educação do Campo é uma educação dos sujeitos do campo e não para os sujeitos 

do campo e que esta modalidade educacional visa romper com os modelos que os 

ignoram e que os escravizam, e deve superar a estreita relação de educação como 

preparação de mão de obra para servir o mercado. 
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Contudo, se percebe nestas escolas as manifestações da escola urbana 

como modelo transplantado e, como já afirmado falta conhecimento por parte de 

gestores e professores sobre Educação do Campo, o que pode ser percebido em 

todas as entrevistas quando se pergunta se e escola é do campo ou rural. O próprio 

Governo denomina estas escolas de escolas rurais. Portanto não há como os 

professores conceberem esta modalidade de educação, com os discursos permeia 

estas escolas, enquanto não se investe em programas de capacitação para que eles 

possam conhecer a modalidade educacional Educação do Campo. 

Há que se considerar que sem formação não há como construir de fato a 

Educação do Campo, pois a perpetuação do modelo educacional para atender uma 

minoria continua sendo o projeto, como sempre foi. Para Vendramini (2011), 

instaura-se e perpetua, de um lado, a escola clássica de ampla base científica e 

cultural para as classes dirigentes; por outro a escola pragmática, instrumental, 

adestradora e de formação profissional restrita e baseada na ótica das demandas do 

mercado para os trabalhadores. Nesse contexto, as novas propostas, sem o devido 

conhecimento não é considerado tão relevante, para o que almejou os movimentos 

socioterritoriais. 

6.5 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Para explicitar o quantitativo de participantes da pesquisa, foi elaborada a 

tabela 8 com o número de alunos contatados, os que responderam aos 

questionários e os que não responderam. Ademais, a tabela 15 mostra ainda 

quantos pais foram contatados, os que responderam às entrevistas e, também, 

quantos não autorizaram seus filhos. Assim, segue a tabela 15 com os números. 

Vê-se, por meio da tabela 15, que em Ivolândia sete alunos foram contatados, 

destes apenas três responderam aos questionários; em Moiporá sete alunos foram 

contatados, os sete responderam aos questionários; já em Fazenda Nova, quatro 

contatados, os quatro responderam. Em Aparecida do Rio Claro, cinco alunos foram 

contatados, mas nenhum respondeu ao questionário. No distrito de Lucilândia, sete 

foram contatados, mas não responderam aos questionários; no Povoado de Ponte 

Alta, foi feito contato com 21 e 15 deles responderam e, em Baliza, de 48, todos 

responderam. 
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Tabela 15 - MRG de Iporá e Aragarças (GO): número de alunos e pais/responsáveis 
 de participantes da pesquisa por município e microrregião 

MRG 
MunicípioseDistri

tos 

Alunos 

Contatados 

Alunos que 

responderam 

Alunos não 

responderam 

Nº de pais 

contatados 

Pais não 

encontrados 

Pais não 

responderam 

Pais não 

autorizaram 

os filhos 

Iporá 

Ivolândia 7 3 0 5 2 5 0 

Moiporá 7 7 0 6 0 0 0 

Fazenda Nova 4 4 0 4 2 2 0 

Aragarças 

Montes Claros/ 

Dist. Aparecida 

do Rio Claro 

5 0 5 3 2 1 3 

Montes 

Claros/Dist. de 

Lucilândia 

7 0 7 7 2 4 7 

Montes 

Claros/Dist. de 

Ponte Alta 

21 15 6 11 0 8 0 

Baliza 48 48 0 9 0 0 0 

Total 99 77 18 44 17 20 7 

Elaboração: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano.Iporá (IP) Aragarças (AR). 

Foram investigados ao todo 77 alunos, como se vê na tabela 15. Esses são 

estudantes de 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Escolheram-se alunos nessa 

etapa da escolarização, primeiro por entender que os livros didáticos 

disponibilizados pelo MEC para as escolas do campo contemplam apenas os anos 

iniciais desse nível de ensino. Segundo, porque, em tese, os alunos dos três últimos 

anos (3º,4º e 5º) da primeira fase já estão alfabetizados e, assim, possuem melhor 

condição de argumentação em suas respostas em relação aos questionários 

aplicados. 

Alguns não responderam, porque os pais não permitiram, outros não foram 

encontrados em suas residências para emitir a autorização. Aos 

pais/mães/responsáveis foram aplicados roteiros de entrevistas as quais foram 

gravadas e transcritas para a elaboração da discussão. Optou-se por entrevistar por 

entender que alguns deles poderiam não ler, nem escrever, tendo em vista o 

analfabetismo no campo brasileiro. 

Quando lhes eram apresentados os documentos referentes ao Comitê de 

Ética em Pesquisa, ficavam receosos. Há resistência em fornecer seus dados e 

assinar os documentos autorizando seus filhos. Percebeu-se isso como uma 

característica dos camponeses, como parte do seu modo de vida, pois estavam 

desconfiados em assinar os documentos. 
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Acredita-se que, historicamente, em um passado não muito distante, esses 

sujeitos não se relacionavam por meio de formalidades baseadas em assinaturas de 

documentos. A palavra é asseguradora do compromisso firmado entre duas partes, 

contudo grande parte, embora desconfiados, concederam as assinaturas. 

6.5.1 Gestores, coordenadores e professores das escolas localizadas nas 

microrregiões estudadas 

Para a Educação do Campo se tornar realidade no chão das escolas, é 

necessário o engajamento de toda a sociedade em prol de um projeto de campo que 

dê condições para os camponeses viverem e trabalharem, tirando do campo seu 

sustento e de sua família. Reforça-se aqui a importância dos camponeses terem 

oportunidade à Educação no e do Campo. Que essa seja de qualidade, como se 

propõe em todos os documentos oficiais que tratam sobre a Educação do Campo. 

Nesse sentido, gestores, coordenadores e professores são sujeitos importantes para 

a efetivação dessa modalidade educacional. 

Entende-se que, pais, professores, alunos e demais envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem necessitam buscar meios para concretização da Educação 

do Campo. Mas, embora isto seja o almejado pelos defensores deste projeto 

educacional, vêem na prática alguns contrapontos, os quais dificultam a sua 

efetivação. Por exemplo, os professores, coordenadores e gestores pesquisados 

não entendem de fato o que é Educação do Campo. 

Com essa afirmação, não se pretende aqui instaurar deméritos em relação 

aos profissionais participantes da pesquisa, pois em meio à falta de condições 

suficientes tentam, ao máximo, realizar seus trabalhos da melhor maneira. As 

questões que ora se colocam, sobre dificuldades enfrentadas pelos pesquisados, 

são consequência de um sistema educacional que descuida o profissional da 

educação, deixando-o sob amarras, sem a possibilidade de ir muito além ao 

desenvolvimento de suas atividades e também em relação à sua formação. 

Percebe-se que, por a falta de formação, os professores que atuam no campo 

muitas vezes se deparam com situações de desconhecimento, até mesmo sobre os 

aspectos atinentes ao seu trabalho. Por exemplo, em se tratando da realidade 

estudada, alguns professores utilizam o LDGC, mas não entendem por qual motivo 
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estão utilizando esses materiais. Percebem que são diferentes no que se refere ao 

conteúdo, mas não compreendem a relevância deles para os que vivem no campo. 

Segundo Moura e Azevedo (2021) muitas escolas em zonas rurais não 

praticam uma Educação do Campo por não possuírem professores formados dentro 

dessa concepção e nem material didático que possibilite uma abordagem a partir da 

realidade do campo. Contudo, para se praticar essa modalidade educacional, não 

basta o material didático específico para o campo. É necessário o conhecimento 

sobre a Educação do Campo, no mínimo o básico. Pois, alijado disso ela não se 

concretizará de forma efetiva. 

A falta de conhecimento percebido ao longo da pesquisa evidencia-se a partir 

das respostas emitidas por eles, as quais serão apresentadas. Todos os gestores 

foram convidados a responderem os questionários, contudo apenas cinco 

responderam. Desses, dois são secretários de educação e três diretores de escolas. 

Dito isto, colocam-se aqui as respostas dos profissionais pesquisados para entender 

quais as concepções deles sobre Educação do Campo, escola do campo e sobre os 

materiais didáticos utilizados. 

Quando questionados se concordam com a manutenção das escolas no 

campo, apenas um deles não respondeu. Os demais deram as seguintes respostas 

no quadro 2: 

Quadro 2 - Respostas dos Gestores sobre manutenção das escolas no campo 

Sim, porque devido à referida escola ser localizada em região rural e possibilita a frequência destes 
alunos que moram nesta região 

Sim, claro! 

Sim, sendo o nosso município muito grande, às vezes o transtorno do transporte escolar é grande, 
com isso há necessidade sim, desta manutenção 

Sim, os alunos têm o direito de aprender 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Nas respostas do Quadro 2 percebe-se que esses profissionais não remetem, 

em suas escritas, a importância da escola no sentido de sua contribuição para a 

manutenção do camponês no campo, para a valorização da cultura e manutenção 

da identidade camponesa (SOUZA, 2012). 

Para Souza (2010, p. 27), a escola é um instrumento de existência do 

campesinato, visto que ela, como instituição social reflete, dentre outros, os valores, 
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anseios e perspectivas da sociedade que detém o poder. A escola do campo não 

nasceu juntamente com a Educação do Campo, mas está para atender os sujeitos 

do campo, assim é importante mantê-la no campo, pois segundo Caldart (2009), os 

sujeitos tem o direito de serem educados em seus territórios, considerando seu 

espaço de vivência como ponto inicial para a aprendizagem. Entende-se que, sua 

importância no campo vai muito além da obrigatoriedade de atender aos estudantes 

sem que eles tenham que sair do campo para o urbano, ela figura-se como um 

instrumento de resistência camponesa para a instituição dos territórios camponeses. 

Quando questionados se a escola é uma escola do campo ou rural, eles 

responderam, segundo o quadro 3.  

Quadro 3 - Respostas dos Gestores se as escolas são do campo ou rural 

Do campo, pois vem o material de trabalho com a identificação de campo 

rural, devido ser na zona rural, mas segue os mesmos critérios que a escola urbana com 
professores pedagogos 

Acredito que essa escola não é do campo e nem rural, ela é uma escola mista. Ela trabalha com o 
campo e também com a zona urbana 

É uma escola que está localizada no campo, zona rural, mas considera ela escola da cidade, 
porque não é direcionada somente para o campo. 

Rural, por ser de famílias que moram e trabalham no meio rural 

Campo, pois a mesma usa material didático do campo 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A partir das respostas obtidas para esse questionamento, percebe-se que as 

concepções dos gestores e coordenadores se aproximam da ideia de que a 

diferença entre escola do campo e escola rural faz-se pela sua localização 

geográfica. Ademais, a expressão “Do campo”, a qual remete ao sentido da 

especificidade, apareceu de maneira bem incompleta, em apenas duas das falas. A 

partir das respostas, percebeu-se que não há, por parte dos investigados, a 

compreensão do que seja a escola do campo. 
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Quando perguntados sobre os principais problemas enfrentados pela gestão 

atual, eis as seguintes respostas como no quadro 4.  

Quadro 4 - Respostas dos gestores sobre os problemas enfrentados pela gestão 

Falta de recursos e transportes para visitar as escolas 

A maior dificuldade que enfrentamos é a questão de transporte para a secretaria, não temos um 
específico. Gostaríamos de visitar a escola com mais frequência, mas ficamos limitados por esta 
questão 

Falta de investimento físico e formação, cursos de aprimoramento 

Como os alunos moram muito longe da escola e vêm de transporte escolar, temos muito problema 
com falta às aulas. O Governo Federal precisa ajudar os municípios com verbas para arrumar as 
estradas 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A partir das respostas, é possível perceber que a maior dificuldade está 

relacionada ao transporte escolar e, também, para os gestores municipais 

acessarem estas escolas. Apareceram reclamações sobre as distâncias das escolas 

da sede do município. Sem acesso às escolas, fica difícil acompanhar de perto as 

realidades das escolas localizadas no campo. De toda forma, questões estruturais 

ligadas aos princípios da Educação do Campo, sobre materiais didáticos, práticas 

pedagógicas, não aparecem em suas respostas. 

Sobre haver um PPP específico para a escola e sobre a proposta pedagógica 

nele contida e se a proposta atende às necessidades dos alunos do campo, as 

respostas se deram da seguinte maneira como segue no quadro 5.  

Quadro 5 - Respostas dos gestores sobre o PPP 

Sim, possui um Projeto Político Pedagógico, e nele contempla muitos aspectos direcionados à 
escola localizada no campo, mas como disse, não é uma escola do campo, especificamente 

Sim, nossa proposta é oferecer uma gestão democrática e participativa, baseada no trabalho 
coletivo, com intuito de criar condições físicas, alimentares, afetivas, psicomotoras e cognitiva que 
se pauta na educação dos Direitos Humanos. Com certeza atende sim 

Sim, o PPP era um só para todas as escolas, agora estamos desmembrando e fazendo um para 
cada escola, pois acreditamos que cada escola possui sua realidade 

Sim, era um só, agora estamos desmembrando para a realidade de cada escola 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Em relação ao PPP, as respostas remetem, também, à inadequação à 

realidade dos alunos do campo. A importância de tratar sobre o PPP neste trabalho 
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remete à necessidade da adequação das obras didáticas ao projeto, para melhor 

auxiliar a equipe docente que atua nas escolas localizadas no campo. Tendo eles 

formação específica para atuar nas escolas localizadas no campo, é necessário se 

elaborar o PPP. Se, se pretende construir escolas do campo e praticar educação do 

campo, todos os materiais utilizados devem estar em consonância com o PPP e 

esse com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo. Importante 

reforçar que o livro didático é um material que precisa servir ao currículo escolar bem 

estruturado, que tenha identidade própria e esteja adequado à realidade das turmas. 

A LDB em seu Art. 12 preconiza sobre o PPP, afirmando que: “Os 

estabelecimentos de ensino respeitando as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 

Assim, para se realizar a Educação do Campo na concepção que se defende neste 

trabalho, ou seja, pelo veio das correntes paradigmáticas do PQA na perspectiva 

campesinista, é necessário realizar a adequação, adotando concepções 

pedagógicas que dialogam com a Educação do Campo, as quais têm suas bases 

freireanas, que propõe a luta do oprimido contra o opressor, no caso o capital 

materializado no agronegócio e também na Pedagogia do Movimento.  

Isso porque, como afirma Camacho (2013, p. 357)Não se pode negligenciar, 

[...] a importância da Pedagogia Libertadora-Freireana e da Pedagogia do 
Movimento que são partes inerentes a Educação do Campo. Sem as 
mesmas, esta não existiria enquanto conhecimento científico-acadêmico. 
Outra perspectiva que permite pensar a construção da Educação do Campo 
como um instrumento de luta, destoando de tendências ortodoxas, é a 
interpretação da educação como sendo não apenas reprodutora da lógica 
capitalista neoliberal vigente, mas como sendo, também, um instrumento de 
libertação. Essa concepção pode ser construída, principalmente, a partir da 
Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, que entende que a educação é um 
dos elementos fundamentais do processo de humanização, conscientização 
e de construção de uma outra realidade a partir da luta das classes 
subalternas. 

Além disso, para Caldart (2004), a Educação do campo está intimamente 

ligada à cultura do campo e ao trabalho no campo e, não pode se perder ao 

desenvolver seu projeto. “A leitura dos processos produtivos e dos processos 

culturais formadores (ou deformadores) dos sujeitos do campo é tarefa fundamental 

da construção do projeto político e pedagógico da Educação do campo. Assim, é 

imprescindível a fidelidade aos princípios pedagógicos tomados como bases para 

prática da Educação do Campo. 



212 

Educação do Campo faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a 
realidade particular dos camponeses, mas preocupada com a educação do 
conjunto da população trabalhadora do campo e, mais amplamente, com a 
formação humana. E, sobretudo, trata de construir uma educação do povo 
do campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele. (CALDART, 
2004, p. 3). 

Assim, esses princípios pedagógicos da luta contra a opressão, do trabalho, 

dos saberes do campo, do coletivo, devem se fazer presentes no PPP da escola. 

Além do PPP as Diretrizes Operacionais da Educação servem como referência para 

que as instituições escolares possam se adequar as diretrizes nacionais, e também 

são bases para a elaboração do PPP, para ressignificar a identidade da escola do 

campo nos diversos sistemas de ensino, afinal foram instituídas com este objetivo. 

Assim preconiza seu Art. 2º em seu parágrafo único da Resolução nº: 01, de 

03 de abril de 2002: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva do país (Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 2002). 

Em relação às Diretrizes, quando perguntado se gestores e coordenadores a 

conhecem e se a escola é orientada por ela, as respostas foram as seguintes como 

segue no quadro 6. 

Quadro 6 - Respostas dos gestores sobre o uso das Diretrizes Operacionais 

Não muito 

Não  

Superficialmente 

Conheço em parte, não em sua totalidade 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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Quanto à escola ser orientada por ela, nem todos responderam, mas segue 

no quadro tal, as respostas obtidas como dispostas no quadro 7: 

Quadro 7 - Respostas dos gestores sobre orientação da escola pelas as Diretrizes Operacionais 

Não, nós trabalhamos em comum, nossos livros são mistos, eles trabalham com conteúdo tanto 
urbano como rural 

Não, pela BNCC e pela orientação curricular do estado 

Não 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Diante da importância das diretrizes para a efetivação da Educação do 

Campo, percebe-se o desconhecimento em relação a este documento tão 

importante para a elaboração de propostas para as escolas pesquisadas. Assim, 

mesmo algumas escolas, contando com obras didáticas específicas para os alunos 

do campo, a Educação do Campo não é uma realidade tão próxima, pois as 

estruturas curriculares não correspondem a essa modalidade educacional. 

Em relação aos materiais didáticos, quando questionados sobre o uso dos 

livros didáticos específicos para o campo, respondendo ao questionamento sobre se 

o material é específico para o campo ou para a cidade, eis as respostas, segundo o 

quadro 8.  

Quadro 8 - Respostas dos gestores sobre os livros didáticos utilizados na escola 

Eles têm conteúdos para o campo e para a cidade 

o mesmo material para a rede municipal 

Na hora da escola, escolhemos alguns 

Campo 

Para o campo 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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Quando se refere à escolha do livro didático e se questiona como ela é feita, 

seguem as respostas emitidas pelos gestores, de acordo com o quadro 9.  

Quadro 9 - Respostas dos gestores sobre a escolha dos livros didáticos 

Os professores escolhem e enviam para o PNLD 

PNLD 

Reunimos os professores e fazemos juntos 

Em encontro pedagógico com todos os professores da educação 

É feita através de uma reunião feita entre a secretaria municipal de educação, grupo de gestores 
das escolas e professores em geral 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Aqui, a percepção a partir das análises das respostas é que, praticamente 

todos participam da escolha dos materiais didáticos. Contudo, em conversa com 

professores, o que será explicitado mais à frente no texto, não ocorre desta maneira, 

pois segundo eles, nem sempre participam do processo e quem escolhe é a 

Secretaria Municipal de Educação. 

Sobre os critérios de seleção, também foi perguntado aos gestores, os quais 

responderam: 

Quadro 10 - Respostas sobre os critérios de seleção dos livros didáticos 

É apresentados os livros, feito uma divisão em grupos para a análise dos mesmos, sendo 
escolhido aquele que tem maior aceitação de acordo com seu conteúdo 

Feita a análise com a equipe pedagógica e depois com todos os professores da rede municipal 

As editoras mandam e nós escolhemos 

Os professores, juntamente com a parte pedagógica, reúne e escolhe os livros de acordo com a 
realidade dos alunos 

Os professores escolhem os livros e enviam para o PNLD 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Sobre os critérios, a partir das respostas, não foi possível perceber de forma 

clara como é feita a seleção dos materiais. Os gestores e coordenadoes também 

foram questionados se os livros são disponibilizados a todos os alunos. As respostas 

segundo o quadro 11 foram: 
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Quadro 11 - Respostas dos gestores sobre a disponibilização dos livros didáticos 

Nem sempre isto é possível, às vezes precisamos dividir em equipes para a utilização dos livros 

Sim, às vezes faltam um ou dois livros, então xerocopiamos para que os alunos não fiquem no 
prejuízo 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Os demais disseram apenas “Sim”. O que se percebe aqui, sobre o acesso ao 

livro, é que a maioria dos alunos tem acesso aos livros didáticos. Isso é importante, 

porque foi constatado, em entrevista com maioria dos pais, que seus filhos não 

possuem fontes variadas de pesquisa, ou seja, a maioria deles utiliza apenas as 

obras didáticas disponibilizadas pela escola. 

Ao serem questionados se consideram importante o livro didático específico 

para o campo, segundo o quadro 12, as respostas foram: 

Quadro 12 - Respostas dos gestores sobre a importância dos LDGC 

Sim, pois traz conteúdos de acordo com a realidade do aluno 

Sim, pois o mesmo pode trazer conteúdos vivenciados pelos alunos 

Em alguns aspectos sim, em outros não, porque, no mesmo momento que estamos no campo, 
podemos ir para a cidade, então podemos estudar de tudo 

Acredito em currículo pleno abrangendo todos os conhecimentos 

Não, porque entendo que o nosso aluno precisa conhecer um pouco mais do que sua própria 
realidade, pois amanhã esse aluno vai para a cidade, não tendo nenhum conhecimento da zona 
urbana. Portanto, prefiro que esse conteúdo seja recheado com conteúdo misto 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebe-se que alguns valorizam os materiais por estarem de acordo com a 

realidade dos alunos, o que é defendido pela LDBEN 9394/96, como exposto 

anteriormente no trabalho, sobre a adequação às realidades. Não há nos livros 

didáticos conteúdos apenas referentes ao campo. A proposta dessas obras é 

justamente proporcionar ao estudante essa adequação, mas que o processo de 

ensino-aprendizagem parta de suas realidades e abranja outras escalas geográficas. 

A crítica procedente, em relação às respostas de gestores e coordenadores, é 

que a luta pela Educação do Campo perpassa, necessariamente, pelo conhecimento 

sobre o campo brasileiro e suas contradições, as disputas territoriais, mas também 

sobre a formação para que gestores, coordenadores e professores atuantes em sala 
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de aula conheçam as realidades em que vivem. Nesse sentido, ainda falta muito 

para que os profissionais investigados acolham esta luta, pois esta é realidade ainda 

distante deles, pois este debate não está presente nos cursos de formação de 

professores. Percebe-se que a Educação do Campo, nos seus mais de 20 anos, 

com todos os documentos oficiais ainda não chegou a todos os que atuam no 

campo, para melhor prepará-los para a atuação em escolas localizadas no campo. 

Entende-se que não é possível defender o que não se conhece. Acrescenta-

se que, embora se teça as críticas, elas são construtivas, pois se entende que se o 

Estado amparasse os profissionais à realidade da escola e da educação ofertada no 

campo poderia ser diferente e quiça, todos poderiam estar envolvidos na luta pela 

Educação do Campo. 

No caso dos professores, 10 responderam aos questionários aplicados. 

Todos possuem curso superior, nove são graduados em Pedagogia e um em 

Geografia. Esses profissionais, quando questionados sobre porque trabalham em 

escolas localizadas no campo, apenas segue suas respostas, as quais podem ser 

conferidas no quadro 13.  

Quadro 13 - Respostas dos professores sobre o motivo pelo qual trabalham nas 
 escolas localizadas no campo 

Fiz o concurso para esta escola não sabendo que era uma escola rural 

Para qualificar os espaços escolares e garantir o acesso à educação, contribuindo para a 
permanência dos jovens no meio rural 

Porque é uma escola tranquila 

Porque eu moro na região e aqui só tem essa escola na região para trabalhar 

Eu sempre trabalhei na educação, devido ao fato de vir morar aqui, fui transferida para cá 

Primeiro porque amo minha profissão, depois, por amar as crianças e morar na zona rural 

Porque fica perto da minha casa e o município estava necessitando de uma pedagoga 

Sou moradora desse distrito e fica mais fácil de locomoção 

Moro aqui e é mais fácil a locomoção e o conhecimento da nossa realidade 

No início foi por imposição, hoje trabalho por vontade própria 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

As motivações são variadas, mas chama atenção as falas que remetem a ter 

a moradia próxima à escola. Esse é um fator importante, pois o fato de os 
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professores conhecerem as realidades dos camponeses torna-se mais fácil lidar as 

diversas situações dos alunos, permitindo trabalhar partindo de aspectos 

relacionados às vivências, ao dia a dia dos estudantes, além de conhecer as reais 

necessidades das comunidades. Contudo, para auxiliar no projeto de Educação do 

Campo almejado, reitera-se, é necessário formação, capacitação para os 

profissionais que atuam nas escolas localizadas no campo.  

Quando questionados se a escola é uma escola do campo ou rural, eles se 

manifestam da seguinte maneira, segundo o quadro 14. 

Quadro 14 - Resposta dos professores se a escola é do campo ou rural 

Rural, devido ser na zona rural, mas segue os mesmos critérios da escola urbana, com professores 
pedagogos 

Minha escola é do campo, temos poucos alunos, e quase toda família trabalha em outras 
localidades, pois é difícil o trabalho por aqui 

Escola do campo, devido à quantidade de alunos, pois os moradores têm que procurar serviço em 
outras localidades para o sustento da família 

Sim, porque os alunos (as) são filhos (as) de agricultores do local 

As duas coisas, mas não limitamos apenas à escola do campo, mas abrangemos a escola urbana 
também 

Rural, pelo fato de seguirmos normas e calendários pertinentes à cidade. E a matriz curricular não 
trazer de forma definida os componentes curriculares para o campo 

Do campo e rural, mesmo que você esteja na zona rural as informações chegam através das redes 
sociais 

Do campo, porque trabalha a realidade do aluno 

Sim, porque é uma escola de difícil acesso 

Então não pensava, pois está localizada em uma pequena cidade 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebe-se que as concepções não estão compatíveis com o que, 

teoricamente, se entende por Educação Rural, nem por Educação do Campo. O que 

demonstra desconhecimento por tais profissionais sobre as modalidades 

educacionais. Isto acaba por prejudicar a implementação da Educação do Campo, 

pois não se conseguem pensar fora do modelo tradicional de educação.  

Sobre a importância da escola do campo, se acham importante ou não, eis as 

respostas como segue no quadro 15. 
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Quadro 15 - Respostas dos professores sobre a importância da escola do campo 

Sim, a escola do campo tem importância fundamental para nossas vidas, pois nela pode ser 
desenvolvidas atividades como cultivo de alimentos 

Sim 

Sim, porque os alunos são mais tranqüilos 

Sim, muitas vezes os pais trabalham nas fazendas. E havendo escola perto de casa, isso facilita, 
também tem transporte escolar 

Ela é importante, pois ensina como sobreviver do campo 

Acho sim, moram aqui é difícil se locomover para outra escola, os riscos de um transporte sendo a 
qualidade a mesma 

Devido a dificuldade de moradia, os moradores da comunidade acham mais viável ficar em distrito, 
por isso acho de suma importância a escola 

Sim, porque está próximo de sua casa e também incentiva os alunos permanecerem no local onde 
vivem 

Sim, porque aumenta o conhecimento dos alunos sobre os lugares onde vivem 

Óbvio. Embasado no fato de que são muitos questionamentos, fuso horário e a maneira de 
conduzir um trabalho nas propriedades. Fatores que chamam a atenção dos alunos. E até porque 
surgem questionamentos realizados pelos alunos, tais como: porque nossos livros trazem assuntos 
relacionados mais à cidade? 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Eles não entendem também qual a importância da escola do campo para a 

comunidade. Para a maioria, como visto nas respostas, é importante por estar 

próxima das residências dos estudantes. Há que se considerar que distâncias entre 

as propriedades e as escolas são assuntos relevantes, que merecem atenção, mas 

não é objetivo neste trabalho. Contudo, não deixou de ser pensado por estudiosos 

que abordam as Políticas Públicas para a Educação do Campo, como, por exemplo, 

Salomão Mufarrej Hage (2011) e outros. 

O interesse em saber se utilizavam o LDGC fez com que, no questionário, 

constasse a seguinte questão: Se utilizam o LGDC, se tem dificuldade de trabalhar 

com este material e por quê? Assim, eles se manifestaram de acordo com o quadro 

16. 
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Quadro 16 - Respostas dos professores sobre dificuldade de trabalhar com o LDGC 

Não, porque aqui trabalhamos como na escola da zona urbana 

Não, porque o livro didático é o mesmo utilizado na zona urbana 

Costumo trabalhar por pesquisa dos temas, das habilidades, e adaptá-los à realidade da nossa 
escola 

Uso sim, porém não são de acordo com a nossa realidade 

Sim, acho positivo porque estava voltado para a realidade do campo. O que o aluno absorve de 
conhecimento sobre os conteúdos são repassados para os pais 

Não uso 

Não. Porque o livro já fala sobre a realidade do campo 

Sim 

Não fico presa a livros, muitas vezes o livro didático está fora da realidade do aluno. Sendo assim, 
uso outros benefícios 

Às vezes tenho dificuldade sim, com os livros não, com a realidade de nossos alunos 

Não 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

As concepções sobre o livro são diversas. Alguns usam o livro, outros não. 

Ninguém possui dificuldade em trabalhar com LDGC. Uns reconhecem a importância 

por se tratar de material voltado à realidade dos camponeses e outros não utilizam 

os LDGC e sim, os mesmo livros usados nas escolas das cidades. O ponto positivo 

que se levanta é que, embora os professores desconheçam as teorias sobre 

Educação do Campo, escola do campo, valorizam materiais que versam sobre as 

realidades dos estudantes. 

Contudo, seria importante a formação destes profissionais para que entendam 

que os livros didáticos específicos para o campo tem objetivos, intencionalidades, 

não são neutros e, também, fazem parte de um projeto que se quer construir para a 

sociedade brasileira, qual seja, educar a partir do seu local, para a possibilidade de 

atuarem nele em prol de mudanças para os povos que no campo vivem. 
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Foi pedido a eles para explicarem como era trabalhado o livro didático, e 

responderam como se segue no quadro 17. 

Quadro 17 - Respostas dos professores sobre como é trabalhado o LDGC 

Depende do conteúdo estudado, pode ser usado para pesquisa, trabalho, com projeto e o livro 
serve de apoio 

Costumo trabalhar em grupo, com discussão, pesquisa complementar e tarefas de casa onde são 
feitas em conjunto com os pais 

Dependendo do assunto trabalho de várias formas, mas trabalho mais com projetos, pesquisas e 
aproveitando ideias boas quando vejo que vem de encontro com as necessidades de cada aluno 

Primeiro utilizo vídeos e roda de conversa para depois trabalhar o livro, com ilustrações 

Procuro fazer leitura sobre o tema que está sendo abordado, depois juntos respondemos as 
atividades 

Geralmente trabalho lendo, buscando um aprendizado para melhor facilitar a prática das atividades 
propostas 

Trabalhamos em sala, através de leituras, discussões coletivas sobre o tema e atividades escritas 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Três dos professores não responderam a essa questão e, a partir das 

respostas obtidas pelos demais, percebe-se que utilizam o livro didático em sala de 

aula, assim como os estudantes. As maneiras de fazer uso desses materiais são 

variadas, mas se consegue perceber que são utilizados, também, pelos estudantes, 

pois os professores estimulam seus usos diários em sala de aula. 

Quando questionados se os alunos buscam outras fontes que não os livros e 

analisam esses materiais, caso analisem, como procede tal análise? Apenas sete 

professores responderam. Sobre buscar outras fontes, as respostas do quadro tal, 

demonstram no quadro 18. 

Quadro 18 - Respostas dos professores sobre outras fontes de pesquisa utilizadas pelos alunos 

Eles buscam muito poucos; até mesmo nos livros didáticos 

Sempre que necessário, buscamos outras informações, como revistas, jornais e outros 

Hoje os alunos deixam muito a desejar, estão muito presos ao que o professor repassa. Falta 
interesse 

Geralmente fazem pesquisa na internet 

Buscam internet, outros livros 

Acredito que sim, hoje o acesso a outras fontes de informações é bem facilitado, mesmo aqui 

Livros didáticos e alguns recursos que a escola tem, mesmo porque são poucos, alguns têm 
internet em casa, onde buscam mais informações 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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Em relação à análise do material, as respostas procederam assim como no 

quadro 19. 

Quadro 19 - Respostas dos professores sobre análise dos LDGC 

Quando analisamos, percebemos que não ajuda em nada, apenas busco outra fonte 

Sim, analiso quando percebo que o material está fora da realidade da escola 

Sim, as aulas são preparadas sempre levando em conta a melhor preparação do aluno, para que 
possa tirar proveito na sua prática futura 

Muitas coisas temos que acrescentar para que não fique tão monótono 

Sim, observo se os componentes curriculares têm um padrão com a BNCC, ou estão focados em 
assuntos relevantes com a matriz e os interesses dos alunos. É preciso uma junção 

Sim, procuro ver se está de acordo com a matriz de habilidades, sendo necessário ter um 
conhecimento 

Sim, eu analiso, pois, é necessário saber que tipo de aprendizado eu poderia disponibilizar aos 
alunos, de acordo com as habilidades e os recursos mais prováveis 

Sim. Feita através da observação, se está dentro das matrizes 

Com certeza, através de estudos relacionados ao tema, principalmente em hora atividades 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Dos 10 investigados, dois deles não responderam às questões aqui 

levantadas. Os demais afirmaram que fazem análise do livro, fazem articulação com 

a BNCC e com a matriz de habilidades. Dizem também adequar ao conteúdo, 

compatibilizando com a realidade da escola, quando este não corresponde. Isso é 

importante, mas não é suficiente. Acredita-se que são relevantes também, análises 

no sentido crítico, para que os alunos compreendam sua vida no campo. 

Sobre o conteúdo contido no livro, uma das questões levantadas foi sobre a 

questão agrária. A pergunta elaborada foi: O que você pensa sobre a questão 

agrária no Brasil? As respostas se deram de maneira bem limitada, como se explicita 

no quadro 20. 
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Quadro 20 - Respostas dos professores sobre o que pensam sobre a Questão Agrária 

Está deixando muito a desejar, porque não prioriza o assentamento, onde se depara com muitas 
burocracias e muitos estão vendendo suas parcelas por falta de apoio maior 

Tá aí uma coisa que sempre defendo. Tenho conhecimento de muitos assentados que 
aproveitaram muito bem as terras que receberam. Se tivesse um governo mais preocupado com a 
questão 

Questão agrária no Brasil, caso não haja medidas cabíveis para assentar quem de fato quer a terra 
para trabalhar e morar, independente de quesitos de INCRA, ou não, está se tornando um projeto 
falido e desacreditado, muito fora da realidade, pois muitas coisas são oferecidas e muitas 
praticadas 

Que já tem desgastado o assunto, só é priorizado quando há interesse politiqueiro que quem põe a 
mão na massa é o lavrador, são os maiores prejudicados e quem deveria fazer algo 
verdadeiramente, somente suga 

Difícil, pois quem tem as terras não querem dividir 

Está muito complicado, pois mesmo havendo muita terra inutilizada, ninguém quer dividir 

Penso que há muitas desigualdades, uns não têm nada, outros têm mais do que o necessário essa 
questão agrária no Brasil 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Diante das respostas, há que se ressaltar que a Questão agrária é um 

conceito abrangente que, em sua materialização, envolve um processo relacionado 

ao acesso, à distribuição, aos conflitos no campo e muitos outros aspectos. Não se 

limita aos assentamentos, nem apenas à questão da divisão das terras. Contudo, 

nas respostas, pode se perceber entre os investigados uma noção bem simplista da 

Questão Agrária no Brasil. 

Outra questão elaborada foi, sobre como a questão agrária é tratada nos 

livros didáticos. Assim se questionou: como a questão agrária é tratada no livro 

didático que você usa? Você concorda com a abordagem feita pelo autor/autores? 

Por quê? Segue as respostas de acordo com o quadro 21. 
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Quadro 21 - Respostas dos professores sobre a Questão Agrária nos LDGC 

Olha, não tem como comentar, porque não temos livro didático voltado à educação campesina 

Nos livros didáticos a questão agrária é uma realidade, tudo concreto, não é isso que eu vejo. Aqui 
na região tem um assentamento há uns dois anos, sem nenhuma previsão de sair terra pra 
ninguém 

Nos livros didáticos são vagos essa abordagem, mas devido a informatização, acaba que todos 
discutem essa questão. Mas o melhor a fazer é trabalhar o ponto de vista democrático de cada um 

Vejo que fica longe da realidade 

Nem sempre concordo, porque temos autores sérios e que tratam com veracidade sobre as 
questões agrárias. Já outros mostram somente o que dá IBOP, principalmente, politicamente 
expressando 

Nos livros mostram uma realidade, só que não funciona assim. A nossa realidade é outra. Temos 
próximo daqui assentamentos onde não existe nenhuma previsão de que essas pessoas vão 
receber a terra 

Abrange muito pouco essa questão, deveria ser mais discutida 

Não, porque foge totalmente da nossa realidade 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

As falas dos professores tanto sobre a opinião em relação à Questão Agrária 

no Brasil como ela aparece nos LDGC remetem à compreensão de que Questão 

Agrária não é tema tão conhecido por eles, pois, confundem Questão Agrária com 

reforma agrária. Sabe-se que, esta última se trata de: 

Um programa de governo que busca democratizar a propriedade da terra na 

sociedade e garantir o seu acesso, distribuindo-a a todos que a quiserem fazer 

produzir e dela usufruir.” (STÉDLE, 2011, p. 657).  

Assim, a reforma agrária seria um passo para a solução da questão agrária 

brasileira.  

Assim, é de extrema relevância que os professores que atuantes no campo 

compreenda os conceitos sobre a Questão Agrária, como também os de 

campesinato, agronegócio, etc., pois, a partir dessa compreensão é possível 

entender a realidade no campo. E, compreender tal questão não é apenas entender 

a definição dos conceitos, mas compreender como se organizam os territórios a 

partir do uso, da posse e da propriedade da terra, que se dão por meio de relações 

de poder instituídas pelo capital nacional e internacional. 

A Educação do Campo é teoria, mas também é prática e, na sua essência 

possibilita mudanças no campo de modo a solucionar a Questão Agrária brasileira. 

Por isso, é necessário se ter compreensão de teóricos que formulam suas teses 

fundamentadas em correntes, como por exemplo, os que defendem as vertentes 
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proletaristas (fim do campesinato) e campesinistas (recriação camponesa) do 

desenvolvimento do campo a partir do do PQA e também as vertentes do PCA que 

se pautam no agronegócio e na agricultura familiar. Importa ainda entender os 

paradigmas que embasam correntes teóricas, pois dependendo em qual se apoia ao 

invés de solucionar a Questão Agrária, ela pode ser ampliada. 

O entendimento da Questão Agrária pode auxiliar nas práticas da Educação 

do Campo, ao mesmo tempo esta pode auxiliar na compreensão daquela. Portanto, 

é uma relação em que o esta modalidade educacional pressupõe conhecimento 

sobre tal questão, de modo que o conhecimento permite a apreensão da Questão 

Agrária brasileira e, como ela impacta a vida dos camponeses das duas MRG 

estudadas.  

Assim, o conhecimento sobre a Questão Agrária pode ser estímulo para os 

professores adotarem práticas condizentes com a Educação do Campo. Entre estas 

práticas, a adequação do PPP das escolas ao contexto em que estas elas estão 

inseridas. Ao julgar importante esse fato, buscou-se junto aos professores entender 

sobre o PPP das instituições pesquisadas.  

Assim foram formuladas as seguintes questões: A escola possui Projeto 

Político Pedagógico? Se afirmativo, qual a proposta pedagógica contida nele? Você 

acredita que esta proposta atende aos alunos do campo? E, eis as respostas de oito 

professores, haja vista dois não terem contribuído com a pesquisa, respondendo a 

estas perguntas como no quadro que segue no quadro 22. 

Quadro 22 - Respostas dos professores sobre a escola possuir um PPP 

Não, o nosso Projeto Político Pedagógico é o mesmo da escola urbana. Atende 

A escola tem sim, mas não tem uma abordagem voltada para a escola do campo 

Sim. Temos um Projeto Político Pedagógico que dá liberdade para trabalhar as atividades voltadas 
para o homem do campo 

Não usamos o mesmo projeto que nos é repassado. Atende em partes, muitas coisas ficam a 
desejar 

Sim 

Sim, que dentro das possibilidades da escola e do local, atenda às necessidades de todos os 
alunos 

Sim, temos nossos projetos, onde vem nortear nossos trabalhos 

Sim, temos um para todo o município, mas dando abertura para ser trabalhada a realidade de 
todas as escolas do município. Rurais, campo e urbano 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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Ainda sobre o PPP a questão formulada foi se participam da construção do 

PPP. As respostas estão no quadro 23, como se pode ver. 

Quadro 23 - Respostas dos professores sobre a participação da construção do PPP 

Não 

Sim 

Ainda não tive oportunidade 

Nunca participei 

Sim 

Sim, estudamos todos, o PPP do nosso município 

Sim, mas ultimamente só tentamos adequar à nova BNCC  

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Três, dos 10, não responderam às perguntas. Estas afirmações estão em 

contradição com os gestores, pois, segundo eles, os professores participam da 

elaboração, contudo, como se percebe, nem todos participaram. 

Você conhece as Diretrizes Operacionais da Educação Básica no Campo? 

Apenas três não forneceram as respuostas para esta pergunta, observar o  

quadro 24. 

Quadro 24 - Respostas dos professores sobre o conhecimento das Diretrizes Operacionais 

Sim 

Não 

Sim, nunca estudei aprofundando nele, mas sei que pode ser utilizado para atender nosso aluno 

Sim 

Sim 

Sim 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Como afirmado anteriormente, conhecer as diretrizes operacionais é 

importante, pois, a partir delas se pode auxiliar na elaboração das propostas 

pedagógicas da escola, propondo de fato a Educação do Campo. 
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Assim, com a intenção de compreender se conhecem e utilizam as diretrizes 

nas escolas, foi questionado se a escola/escolas se orientam pela pelas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica do Campo? Como? Quatro deles não tiveram 

resposta para esta pergunta. Os demais responderam assim: “Não, fica a desejar”; 

“Sim, na hora de fazer o planejamento anual e diário”; “Isso ocorre de acordo com o 

secretário que está atuando, pois nem todos trabalham com coerência, com 

conhecimento, sendo que muitos secretários de educação são empossados sem 

conhecimento algum. Assim, seguem suas respostas no quadro 25. 

Quadro 25 - Respostas dos professores sobre a orientação pelas Diretrizes Operacionais 

A realidade é essa. O prefeito elege seu secretariado de acordo com suas condições, anseios, não 
se importando se esse mesmo tem conhecimento ou não 

Não, creio que é porque seguimos a Matriz Curricular e BNCC 

Às vezes, não é tão utilizado como um instrumento de apoio, trabalhamos mais a realidade que 
necessitamos no momento 

Não, como já afirmei, usamos os livros didáticos de acordo com a BNCC, voltado à educação 
urbana e, às vezes, discute assuntos relacionados ao campo e não à Educação do Campo 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A maioria dos professores assume conhecer as Diretrizes Operacionais, 

contudo, nas perguntas que sucederam, demonstram não conhecer. Isso sugere que 

as escolas não se enquadram no conceito de escola do campo. Contudo, como 

alguns professores responderam, eles acreditam estarem aturando em uma escola 

do campo. Constatou-se que, as escolas pesquisadas se caracterizam como escolas 

rurais, como o próprio MEC/INEP as denominam. 

Tornou-se evidente, durante a pesquisa, que a maioria dos professores vive 

no campo. Isso é considerado como um aspecto importante para a Educação do 

Campo, caso quisessem implementá-la, pois os professores que vivem no campo, 

pelo menos em tese, deveriam pensar a escola a partir da comunidade camponesa, 

de sua cultura, seus anseios, suas necessidades. Mas percebe-se que não é o que 

ocorre. 

Por outro lado, o viver no campo não é o melhor argumento para se afirmar 

que a escola é do campo ou rural. Assim, percebe-se que ter na escola professor 

que vive no campo não é suficiente para que a educação seja caracterizada como 

Educação do Campo. Tem que se levar em conta a formação que esses professores 
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possuem, pois, foram formados para trabalharem em escolas urbanas, 

provavelmente terão a concepção do modelo urbano de educação. Nesse sentido 

investir na formação destes profissionais, ofertando cursos de capacitação para se 

trabalhar conforme a Educação do Campo seria o mínimo para quiça efetivar esta 

proposta educacional. 

Formá-los, nesta perspectiva, poderia auxiliá-los, inclusive na utilização dos 

livros didáticos específicos para o campo, no processo de avaliação e escolha, para 

que tivessem em mãos materiais escolhidos por eles, e não apenas pelos gestores, 

como acontece nas escolas estudadas, pois foi o constatado durante a pesquisa. 

Quando questionados se participam da escolha destes materiais, todos 

afirmaram não participar do processo de escolha e, segundo eles, a escolha é feita 

pelas secretarias municipais de educação e repassada a eles. Embora não tenham 

muitas opções, porque em 2016 foram aprovadas apenas duas das quatro coleções 

avaliadas pelo MEC, a participação dos professores é importante, pois têm a 

oportunidade de avaliar quais os livros mais se aproximam de suas realidades 

escolares, entretanto, como afirmam, alguns deles nunca participaram da escolha 

desses materiais. 

O mesmo ocorre com o PPP, os professores entrevistadas afirmaram não 

conhecer o documento da escola e afirmam não ter a oportunidade de participar da 

elaboração. Nesse caso, o professor da escola localizada no campo apenas recebe 

os materiais e os reproduz, sem chances sequer de opinar sobre o material com o 

qual vai trabalhar. Mas a realidade constatada na pesquisa nem de longe de 

aproxima do escrito por Gadotti (1999, p. 2): 

Um projeto político-pedagógico não nega o instituído da escola que é a sua 
história, que é o conjunto dos seus currículos, dos seus métodos, o conjunto 
dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Um projeto 
sempre confronta esse instituído com o instituinte. Por exemplo, hoje a 
escola pública burocrática se confronta com as novas exigências da 
cidadania e busca de nova identidade de cada escola, pautas de uma 
sociedade cada vez mais pluralista.  

Percebeu-se que todas as professoras são Pedagogas, mas nenhuma 

conhece a proposta pedagógica contida no PPP de sua escola, pois as respostas 

são evasivas para perguntas relacionadas, ou constam que não há projeto 

específico para essas escolas. O PPP é de suma importância para a escola. Para 

Uchida e Lemes (2016): 
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O Projeto Político Pedagógico é um documento que norteia o processo de 
ensino e aprendizagem nas unidades escolares, por conter informações 
relevantes se configura numa ferramenta de planejamento e avaliação onde 
todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem consultar a 
cada tomada de decisão. Deve ir além de um simples agrupamento de 
palavras e atividades diversas, não é algo a ser construído para arquivo, 
mas para ser vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos 
com o processo educativo. Deve englobar a participação dos pais, dando 
total importância à permanência do aluno da escola, estimulando sua 
participação e de toda comunidade, envolvendo – os de forma significativa 
nas atividades educativas. (UCHIDA, LEMES, 2016, p. 70). 

Entende-se que a escola deve oportunizar aos camponeses a participação no 

processo de construção da escola, só assim a Educação do Campo pode se 

concretizar. É necessário envolver os camponeses (pais, alunos) e professores 

estão alheios à proposta contida no PPP, o qual deveria orientar o processo de 

ensino-aprendizagem. A Educação do Campo que parte das necessidades dos 

povos do campo. Essa proposta inverte a lógica da educação convencional, 

desenvolvida a partir de propostas neoliberais. 

E quando questionadas se a escola do campo é importante, mesmo não 

sabendo sobre o PPP e não concebendo a escola como uma Escola do Campo, a 

professoras os consideram importantes. Entretanto, não conhecem a importância 

real da Educação do Campo. Se não conhecem, não praticam tal modalidade, e 

continua sendo a mera transplantação do modelo de escola e educação urbana. 

Os livros didáticos específicos para o campo, embora tenham discursos 

contrários ao que se propõe para a Educação do Campo, é um material 

minimamente diferente dos usados pelas escolas da cidade e, se analisado pelo 

professor, pode se tornar material significativo a ser utilizado em sala de aula. Ao ser 

utilizado pelo professor, quando bem preparado, ao fazer a relação entre o conteúdo 

e o cotidiano do aluno, pode também expor e criticar as contradições expressas 

nestes materiais. 

Sabe-se que os livros didáticos específicos para o campo são parte das 

políticas de Educação do Campo, reivindicadas pelos movimentos socioterritoriais 

desde a década de 1980, as quais estão sendo interrompidas pelos governos atuais, 

a partir de 2016, quando Michel Temer assumiu o poder. Os livros didáticos 

específicos para a população camponesa chegaram a esses povos, contudo a 

maneira como os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem lidam com esse 

material é insuficiente para trabalhar a Questão Agrária nas microrregiões 

estudadas. 
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Entende-se, a partir da pesquisa, que o Estado apenas concedeu o material 

como o movimento reivindicou, mas uma série de contradições está presente, tanto 

em relação ao material quanto em relação ao contexto escolar em que estes 

materiais estão inseridos. Em outras palavras, têm-se os livros, mas não tem dado 

condições (capacitação) para professores trabalharem com esses materiais. 

Além de não haver professores preparados para analisar e para trabalhar os 

livros didáticos específicos para o campo, os pais de alunos, muitas vezes, não 

conhecem tais materiais, alguns não sabem sequer que existe um livro didático 

específico. Isso decorre pela falta de PPPs que contemplem a comunidade como um 

todo, como requer os documentos oficiais. A escola deixa de cumprir seu papel 

quando isso ocorre, pois é espaço para formação de sujeitos capazes de pensarem 

suas realidades, para transformá-las. 

Alguns exemplos das contradições existentes são, por exemplo: pode-se 

perceber que algumas escolas adotaram o livro didático do campo, outras escolas 

não o utilizam porque acreditam que o material “não é bom”. Em trabalho de campo 

isso foi relatado: “O livro utilizado na escola é o mesmo da cidade, porque o livro do 

campo não é bom”. Acham que o livro não é bom, mas eles não participam da 

escolha destes materiais. A secretaria municipal escolhe e envia para as escolas. 

Em algumas escolas falta o livro, em outras os livros estão intactos, ainda como 

chegaram à escola. Não foram utilizados. O livro didático, nesse contexto, constitui 

instrumento deslocado da realidade dos camponeses que dependem das instituições 

escolares desses municípios. 

Sobre a abordagem da Questão Agrária nos livros didáticos, como se pode 

ver no quando 26, as respostas são diversas, embora sejam poucas. 

Quadro 26 - Respostas dos professores sobre a abordagem da Questão Agrária nos livros didáticos 

Desigualdades sociais 

Posse de terra de assentados e aproveitamento da terra 

Não preocupação do governo 

Algo fora da realidade 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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As respostas se equiparam às anteriores quando perguntados o que pensam 

sobre a questão agrária no Brasil. Assim, as concepções identificam mais com o 

conceito de reforma agrária do que com o de Questão Agrária.  

Nos materiais utilizados para a pesquisa (livros de 3º ao 5º) em todo seu 

conteúdo e imagens estão presentes temas que permitem abordar a Questão 

Agrária, outras fontes de informação como rádios, TVs, internet frequentemente 

tratam sobre. Os professores poderiam a partir da junção de todas as fontes e as 

realidades dos alunos induzi-los a pensar de maneira crítica seu espaço de vivência. 

Os camponeses que possuem acesso aos LDGC são privilegiados por contarem 

com materiais que abordam estes temas, pois, 

[...] Temas como agronegócio, pecuária, produção de alimentos, 
agrocombustíveis, produção de commodities, estão entre os mais debatidos 
pela imprensa e pela sociedade, enquanto outros como reforma agrária, 
agricultura camponesa, movimentos sociais do campo, populações 
tradicionais, entre outros aspectos importantes da reprodução camponesa, 
raramente ocupam o interesse da grande mídia, das salas de aula e dos 
livros didáticos. Por isso, é fundamental proporcionar sobre esses 
conteúdos um ensino de qualidade, que trabalhe estas temáticas de forma 
abrangente, capacitando os estudantes a avaliarem essas questões de 
forma crítica. (TAVARES, 2016, p. 2). 

Embora sejam os LDGC ricos em temas que abordam temas menos tratados 

pela imprensa, no contexto em que estão inseridos os materiais são desqualificados, 

pois não é dada a devida atenção aos conteúdos destes materiais. Assim, infere-se 

a partir da pesquisa que a falta de conhecimento dos professores dificulta o trabalho 

com os LDGC, assim como em Camacho (2008), em sua pesquisa sobre o ensino 

de Geografia e a Questão Agrária em sala de aula, a percepção de que esses 

professores, assim como os referidos em sua pesquisa: 

[...] não tiveram uma formação inicial e continuada que trabalhasse com 
esta questão de maneira plena. Também não tiveram uma formação 
específica para trabalhar com os alunos do campo, por isso desconhecem a 
discussão a respeito da Educação do Campo e a essência dos movimentos 
sociais, pois possuem, em sua maioria, como fonte de análise as 
informações da mídia hegemônica a respeito do assunto, desconhecendo o 
referencial bibliográfico que trata a questão em sua essência. (CAMACHO, 
2008, p. 37). 

A partir das respostas dos gestores e professores é possível constatar que os 

LDGC é considerados insuficientes, pois, segundo eles, são necessárias 
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adaptações, é incompleto, mas o consideram importante porque traz conteúdos 

voltados à realidade do campo. As respostas são vagas, notadamente 

demonstrando certo desconhecimento. 

Vê-se, no contexto das escolas pesquisadas, os LDGC sendo utilizado como 

livro comum, como se não tivesse um objetivo. Assim, o fato de existir o livro 

específico para o campo, que contemple a realidade dos alunos, não é suficiente 

para caracterizar a escola como do campo, pois embora exista o material específico, 

na prática não se faz Educação do Campo. 

6.5.2 O campo dos estudantes do campo: escritos dos pequenos camponeses 

Neste subcapítulo, devido à disparidade entre o número de alunos 

pesquisados por escola, os resultados da Escola Municipal Bandeirante e da Prof. 

José Rosa de Oliveira estão discutidos no trabalho, separados das demais, pois há 

mais alunos entrevistados. Portanto, foram apresentados os dados de 15 alunos, 

para os quais os questionários foram aplicados antes da qualificação e após, ao final 

do trabalho de campo, mais 62 alunos concederam respostas aos questionários. Em 

Fazenda Nova, a única escola que ainda há no campo é a Escola Municipal Ismael 

Martins Sobrinho. 

Nesta escola, foram aplicados cinco questionários para os estudantes, sendo 

um para o 3º ano; três para o 4º e um para o 5º. Com relação aos questionamentos 

feitos, alguns responderam de maneira mais completa, outros menos, às vezes 

deixando questões sem respostas. Quando questionados sobre a propriedade, se da 

família ou não, quatro responderam que sim e um disse que não. Sobre as 

atividades desenvolvidas na propriedade, quatro responderam que a atividade 

desenvolvida na propriedade é de “lavrador rural”; um apenas disse que lá 

desenvolve a criação de gado. 

Sobre o sentimento em relação ao campo, quando aplicada a questão “o que 

é o campo para você? No quadro 27, estão as respostas. Elas não foram diversas e 

quatro deles responderam: 
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Quadro 27 - Respostas dos estudantes sobre o sentimento em relação ao campo 

O lugar onde posso realizar minhas brincadeiras tranquila 

Um lugar onde a gente fica mais tranqüilo 

É um lugar bom 

É onde eu moro, é bom, é um lugar tranqulio 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Nesse sentido, para eles, o campo é um lugar de tranquilidade, onde se pode 

brincar livremente, o que geralmente não ocorre nas cidades. Quando foram 

perguntados se gostam do campo e por quê? As respostas foram estão dispostas no 

quadro 28. 

Quadro 28 - Respostas dos estudantes sobre gostar do campo 

Sim, porque é mais tranqüilo 

Gosta do campo porque é mais calmo que a cidade 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Quatro deles responderam de acordo com a primeira linha do quadro 28 e um 

deles emite a segunda resposta do referido quadro. Estas questões também 

refletem o sentimento de tranquilidade e de liberdade no campo para estes 

estudantes. 

Sobre o questionamento: se ajuda os pais em alguma atividade no campo e 

se gostaria de morar na cidade, todos responderam que não auxiliam os pais e que 

não gostariam de morar na cidade e, que sim, gostam de morar no campo, por ser 

mais tranquilo. Se gostam de estudar na escola do campo, foi outra questão e todos 

responderam “sim”, mas apenas um dos alunos justificou que gosta porque aprende 

muito. A partir da aplicação dos questionários, buscou-se entender como os alunos 

percebem o campo. Esse campo como lugar não apenas da produção, mas também 

de reprodução de modos de vida está implícito nas falas dos estudantes. 

Sobre a propriedade em que vivem, quatro vivem em propriedades da família, 

os pais e um deles é funcionário. Mesmo nessa condição, não sendo os “dono da 

terra”, gosta de viver no campo, pois quando questionado se gostam de viver no 

campo, responde “sim”, como pode se observar no quadro 29. 
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A maioria afirma gostar por ter liberdade e ter o sossego que não se tem na 

cidade. Seguem algumas respostas: 

Quadro 29 - Respostas dos estudantes sobre gostar de viver no campo 

Sim. Porque tenho liberdade para sair sem medo 

Sim. Porque não tem barulho de carros e de nada 

Sim. Porque é tranquilo 

Sim. Porque tem muitas atividades como, plantar couve, alface e tamarindo 

Sim. Porque lá tem um balanço e eu estudo muito 

Lá é calmo e tem muitos animais 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Quanto a auxiliar os pais nas tarefas diárias na propriedade, apenas cinco 

alunos afirmaram não ajudar nas atividades desenvolvidas nas propriedades dos 

pais e essas atividades estão relacionadas à criação de gado leiteiro. Ajudar nas 

atividades relacionadas à propriedade é característica do modo de vida 

camponês.Como se viu em Chayanov no segundo capítulo deste trabalho. A família 

prioritariamente desenvolve todas as atividades da propriedade tendo como base a 

teoria do balanço trabalho-consumo. De acordo com este teórico as atividades na 

propriedade é desenvolvida de acordo com os membros da família, considerando, 

para o emprego da força de trabalho, gênero e idade. E, ao que se percebe, os 

alunos não encaram as atividades como algo difícil, pois o trabalho é parte da 

cultura camponesa. As atividades executadas não são árduas para eles, ao 

contrário, são prazerosas.  

Camacho (2011, p. 48) caracteriza os estudantes camponeses, e assim: 

[...] a vivência do trabalho familiar, pois terra, trabalho e família constituem 
outro tripé, o da composição da produção camponesa. Isto quer dizer que 
esses estudantes são ao mesmo tempo estudantes e trabalhadores. O 
trabalho familiar constitui tarefas cotidianas cuja obrigação avança 
proporcionalmente com a idade. Esse trabalho familiar tem característica 
socioeducativa e de subsistência obrigatória. O lazer no campo envolve os 
animais da propriedade, os vizinhos e os passeios pela redondeza, onde 
ocorre a visita a córregos, para nadar ou pescar, além das próprias 
atividades de trabalho familiar. Suas atividades de lazer também se 
misturam ao trabalho familiar, não existindo uma separação rígida entre 
trabalho e lazer como ocorre na cidade (CAMACHO, 2011, p. 48). 
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Quando questionados sobre o que é o campo para eles, as respostas indicam 

como lugar perfeito para se viver. As respostas no quadro 30, são variadas e 

remetem a essa noção. 

Quadro 30 - Resposta dos estudantes sobre o que o campo para eles 

Tudo 

É bom, divertido, animado e tem paz 

É um lugar calmo, tem muita fartura e podemos plantar muitos frutos e hortaliças 

É uma vida boa, tranquila, sem medo das pessoas. É como um pássaro solto na natureza 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A maioria dos estudantes entrevistados não gostaria de estudar na cidade, ou 

seja, dos 14, apenas três gostariam. As palavras mais citadas por eles estão 

dispostas no quadro 31. 

Quadro 31 - Respostas dos estudantes ao dizer se gostam de estudar na cidade 

Lá não é bom, é longe e cansativo 

Tem poluição 

Tem muito barulho 

A cidade é agitada 

Sim, porque o estudo é melhor 

Sim, porque tem carros, lojas, igrejas e muitas escolas 

Sim, porque já morei em cidade grande e estudei lá, é muito legal 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebe-se que a maioria deles se identifica com o campo e a escola é 

fundamental no processo de indentificação par a construção da identidade 

camponesa. Se forem filhos de camponeses essa identidade é fortalecida, mesmo 

que esses alunos tenham acesso à educação urbana, os valores do campo 

continuarão presentes e esses podem, logo que tiverem oportunidade, retornarem 

ao campo. Nesse sentido, para Souza (2012, p. 32): 

[...] a escola, como instituição social, muitas vezes, é um dos principais 
centros de socialização da cultura no campo. Assim, ela pode tanto valorizar 
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a identidade camponesa como rechaçá-la, reproduzir ou não os modelos 
vigentes no meio urbano, levantar e executar, junto com a comunidade 
escolar, ações e reivindicações que promovam as mudanças necessárias 
para o fortalecimento do campesinato (SOUZA, 2012, p.32). 

Os livros didáticos e, em específico neste trabalho, os LDGC são 

instrumentos que podem ser utilizados na escola em prol da construção e 

valorização dessa identidade. Mas, para isso, deve-se fazer a avaliação do material. 

Professores, gestores, alunos e pais devem ter conhecimento desse material e 

trabalhá-lo em consonância com as propostas da Educação do Campo, só assim ela 

poderá se tornar concreta. 

Em relação aos LDGC, quando os alunos são questionados se utilizam os 

livros do campo ou da cidade, em todas as escolas há contradições entre as 

respostas. Alguns afirmam utilizar os LDGC, outros os da cidade. Assim, a 

conclusão parte das respostas inferidas pelos professores. Nas Escolas de Ivolândia 

e Moiporá, dos 10 alunos questionados, seis disseram utilizar o LDGC; dois 

disseram utilizar os da cidade e um não respondeu. Na escola de Fazenda Nova, 

todos disseram utilizar os livros da cidade, embora na Secretária Municipal de 

Educação e a coordenadora pedagógica digam o contrário. 

Sobre os conteúdos que eles mais gostam de estudar no livro, apenas três 

alunos dos 15 disseram gostar de estudar sobre o campo, sobre a vida no campo. 

Cinco afirmaram gostar de mapas para conhecer os lugares, mas não mencionaram 

o campo e seis deles não responderam ou disseram não lembrar. Entre os que 

responderam, observa-se a concepção de que a Geografia é o ensino de mapas. Os 

assuntos relacionados ao campo não aparecem, as quais são essenciais para se 

abordar a Questão Agrária, analisando os discursos contidos nesses materiais. É 

outra contradição, pois os elementos da essência camponesa aparecem nas falas 

dos alunos, mas, ao serem perguntados sobre os assuntos dos livros, não há 

qualquer correlação, demonstrando claramente o distanciamento entre aquilo que é 

vivenciado fora e dentro dos muros das escolas. 

Ao serem questionados se utilizam apenas o livro de Geografia na sala de 

aula, apenas um afirma usar outras fontes de informação. 13 alunos afirmaram usar 

apenas o livro didático em sala de aula. Quanto à utilização na escola e em casa, 9 

disseram utilizar apenas na escola; 3 disseram em casa e na escola; 2 não 

responderam. 
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Quando questionados se utilizam outras fontes de pesquisa para auxiliarem 

nas atividades desenvolvidas em casa, cinco disseram utilizar apenas o livro 

didático; quatro não responderam e cinco disseram pesquisar em outras fontes, 

como em outros livros. Apenas um, entre os 14, utiliza a Internet para pesquisar. 

Isso evidencia que a maioria destes alunos não possui acesso à rede mundial de 

computadores em suas casas e isso se confirma a partir de suas respostas quando 

questionados sobre a quais fontes de informações além do livro eles têm acesso. 

Nesse sentido, quando se menciona ofertar Educação a Distância à 

população em lugares de difícil acesso, há que se questionar se os governantes 

estão realmente preocupados com a qualidade da educação e o acesso como 

geralmente aparecem nos documentos oficiais. Se a educação oferecida 

presencialmente é deficitária, em EAD se tornará pior. Somado à dificuldade que 

alunos, porventura, possam ter em relação ao próprio processo de ensino-

aprendizagem, em alguns lugares não se tem acesso à Internet. Quando se tem, 

muitas vezes a qualidade do sinal não o permite com qualidade, como é o caso de 

algumas das escolas visitadas. 

A fonte de acesso à informação da maioria dos que responderam é rádio e 

televisão, essa foi a resposta de quatro deles. Cinco não responderam; dois 

disseram ter acesso à Internet e três afirmam não ter acesso a nenhuma outra fonte 

de informação. Sobre a relação entre o livro e a vida deles, cinco não responderam; 

seis afirmam conseguir relacionar o conteúdo à vida, mas apenas um argumenta 

dizendo: “sim, ele mostra muito sobre o campo”. Dois deles não conseguem se 

relacionar e um disse que às vezes consegue. 

Percebe-se que os alunos pesquisados são filhos de camponeses, assim, a 

escola deveria lançar mão do livro didático, mas antes é essencial fazer a análise 

aprofundada desses materiais para compreender qual o discurso lá contido. Mas 

para se proceder a essa análise, os profissionais envolvidos com a educação em 

escolas no/do campo deveriam estar preparados teoricamente, tanto para tratar os 

conceitos da Geografia, como os relacionados ao campo e à Questão Agrária, com 

conhecimento aprofundado sobre a proposta de educação inserida neles. 

Em Montes Claros de Goiás, uma das escolas pesquisadas, a Professor José 

Rosa de Oliveira, é considerada rural de acordo com Qedu (2018). Contudo, fica 

localizada no Distrito de Ponte Alta, onde existe posto de gasolina, restaurantes, 

hotel, lojas de roupas, calçados etc. Dos 21 estudantes, 15 deles responderam. 
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Quando perguntados sobre as atividades desenvolvidas na propriedade, foram 

considerados também os trabalhos desenvolvidos no distrito, como: trabalho em 

restaurante e limpeza. Os demais, não deram respostas e os que responderam, 

assim o fizeram: lavoura, plantio, agropecuária, pecuária, várias atividades. Percebe-

se que a maioria das atividades estão ligadas às relacionadas ao campo. Sobre a 

propriedade, quando perguntados se é da família ou não, sete deles responderam 

que a propriedade é da família, enquanto oito disseram não ser. 

Quando feita a pergunta: “o que é o campo para você?”, eis as respostas no 

quadro 32. 

Quadro 32 - Respostas dos estudantes sobre o que seria o campo para eles 

O campo é a floresta e a fazenda 

Onde produz parte dos alimentos 

Onde tem sossego e paz 

Onde tem muitas plantas, muitas flores 

É um lugar tranquilo para ir relaxar 

Uma fazenda onde eu cuido do gado, porco, galinha e etc 

Um lugar lindo para eu viver, sonhar e crescer 

Não, moro na cidade 

É o melhor lugar para viver 

É um lugar cheio de cheio de árvores e muitas plantações 

O campo é um lugar de viver e aberto 

Paisagem e os rios 

Paz e sossego 

O campo para mim é tudo 

É muito bom, eu gosto dele 

Gosto 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Quando se questionou se gostam de viver no campo, assim procederam as 

respostas como segue no quadro 33. 
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Quadro 33 - Respostas dos estudantes, se gostam de viver no campo 

Legal 

Eu gosto de viver no campo 

Porque é mais calmo 

Sim, porque o campo é fresco, muitas árvores e flores é legal 

Paisagem e rios 

Sim, porque é divertido, é legal e podemos correr e ser livres 

Sim, porque é um lugar que não tem muito perigo de carro para brincar 

Sim, porque eu me sinto feliz no campo 

Sim, sempre vivi aqui, sou muito acostumado, sinto bem viver no campo, fora da realidade da 
grande cidade 

Sim, pois é muito bom e agradável conviver com a natureza 

Eu gosto, porque é muito bom e a gente faz várias atividades 

Sim, porque é produzido, ovos, alface, rúcula, etc 

Sim, porque é bom 

Porque é bom e sossegado e o cheiro do gado 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Apenas um dos estudantes respondeu que não mora no campo. Pelas 

respostas sobre o sentimento deles em relação ao campo, percebe-se que eles 

gostam. Suas escritas remetem ao campo diverso, o do camponês onde são 

desenvolvidas várias atividades, plantações variadas, criação de diversidade de 

aninais. Trata-se do território do campesinato, heterogêneo, onde se cria uma 

diversidade de animais, de plantas, oposto ao do agronegócio, homogêneo, baseado 

na monocultura, especialmente de grãos. (FERNANDES, 2009). 

Questionou-se também se ajudam seus familiares em alguma atividade na 

propriedade. Apenas três afirmaram não ajudar, os demais disseram que sim, 

ajudam. Questionados se têm vontade de morar e estudar na cidade, por quê? 

Seguem as respostas no quadro 34:  



239 

Quadro 34 - Respostas dos estudantes sobre morar e estudar na cidade 

Sim, porque na cidade tem mais recursos 

Eu já moro na cidade 

Não, porque estudo na cidade 

Não, porque aqui me sinto mais seguro 

Sim, porque eu moro na cidade 

Eu moro na cidade 

Sim, porque tem mais oportunidade 

Não tenho tanta vontade, mas um dia será preciso, quando eu crescer, vou para a faculdade, então 
vou morar na cidade 

Sim, porque é legal e a gente aprende muita coisa 

Sim, porque é mais perto 

Não porque a cidade é muito movimentada e barulhenta 

Porque no campo não tem escola 

Não, porque no campo é sossegado e não tem bandido 

Não 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

O que se entende, por meio das respostas emitidas pelos estudantes, é que 

alguns entendem que moram na cidade, contudo não é. Três deles moram em um 

povoado no município de Moipora, os demais vivem nas propriedades rurais. A 

maioria deles, como visto gosta de morar no campo, porque é sossegado, é um 

ambiente mais tranquilo para se viver. Outros têm a noção de que não será possível 

morar sempre no campo, haja vista ter que ir para cidade em algum momento da 

sua vida, pois no campo não há escolas que contemplem toda a formação. Os 

estudantes crescem sem perspectivas de viver no campo. Importante seriam escolas 

no campo para atender os estudantes para que não precisassem deixar seus 

lugares para viver nas cidades. 

Sobre gostar de estudar naquela escola, três disseram não gostar, os demais 

disseram que sim, que gostam. Assim procederam as respostas segundo o  

quadro 35. 
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Quadro 35 - Respostas dos estudantes se gostam ou não de estudar na  
escola em que estão matriculados 

Sim, é muito boa 

Porque no campo não tem escola 

Sim, porque parece uma grande família 

Não, porque é chato 

Sim, porque é legal e a gente aprende muita coisa 

Sim, aqui é tudo tranquilo, somos todos amigos e não tem massacre  

Sim, porque tem mais oportunidade 

Porque é legal 

Sim, porque tem muitos amigos que gostam de mim 

Sim, porque fica perto da minha casa 

Porque é bom 

Não, porque estudo na cidade 

Porque é a única escolha 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Essas respostas remetem ao sentimento de apego, principalmente aos 

colegas. As relações sociais que se constroem no campo se diferem das construídas 

na cidade. Eles também fazem menção à tranquilidade que essa escola oferece. 

Quanto ao livro didático, foi perguntado quais os conteúdos que você mais 

gosta de utilizar o livro de Geografia e por quê? Apenas um dos alunos não 

respondeu. Os demais, como se pode ver no quadro 36, disseram o seguinte: 
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Quadro 36 - Respostas dos estudantes sobre os a utilização do livro didático de Geografia 

A agricultura, porque é a atividade de trabalho do meu pai 

Os mapas 

Gosto de tudo 

Porque é bom e aprende 

Espaço rural 

Cultura, porque fala de diferente coisas e costumes 

Sim, aqui é bom. O solo e o meu estado. 

Através dos meus estudos, eu fico conhecendo pelo menos em parte 

Os mapas, porque eu aprendo sobre meu país 

Os mapas 

Município, campo e cidade, foi o que já estudei 

Eu gosto de Geografia 

Como as pessoas vivem 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

As respostas emitidas levam a compreender que o gosto pelo conteúdo do 

livro de Geografia entre esses estudantes são os mais diversos. Percebe-se que na 

maioria das respostas a identificação do espaço em que vivem é o conteúdo contido 

no material. Uma das respostas que chama atenção é a que se refere à identificação 

do conteúdo relacionado ao trabalho que o pai desenvolve na propriedade. Isso é 

importante e pode ser um ponto de partida para que o professor possa discutir o 

campo, partindo da realidade dos seus alunos. 

Quando perguntados se usam outra fonte de pesquisa na aula de Geografia 

ou apenas o livro didático de Geografia, observa-se no quadro 37 que as respostas 

foram bem parecidas. 

Quadro 37 - Resposta dos estudantes sobre fontes de pesquisa 

Apenas o livro de Geografia 

Apenas um livro 

Não 

O livro 

O livro 

Apenas o livro 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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Dois dos alunos não emitiram respostas. A partir das respostas, pode-se 

perceber que há contradição entre as respostas dos professores ao afirmarem que 

os alunos utilizam outras fontes. Aqui fica claro que, de fato, é apenas o livro didático 

de Geografia o material utilizado para pesquisa. Sobre usar o livro só na escola ou 

também em casa, os alunos respondem que usam em casa também. Como já foi 

visto durante a pesquisa, os livros didáticos são muito utilizados. Assim, reitera-se 

que, o conhecimento sobre estes materiais são essenciais para que o professor 

possa realizar um bom trabalho. 

Ainda, em relação à informação, questionou-se quais outras fontes a que eles 

têm acesso nas suas casas. De acordo com o quadro 38, as respostas foram:  

Quadro 38 - Resposta dos alunos sobre outras fontes de informação 

Livros  

Celular 

Televisão e computador 

Internet 

Revistas e Jornais 

O celular 

Televisão e celular 

Televisão e internet 

Internet 

Internet 

A internet e uma pequena biblioteca na escola 

No livro 

No celular 

No livro 

Celular ou internet, não tenho livro 

No livro 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebeu-se que o celular, o computador e a televisão estão presentes na 

vida dos camponeses como instrumentos pedagógicos também. Os alunos estão 
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conectados, informados, porém como se viu nas respostas, eles ainda utilizam na 

sala de aula apenas o livro didático. As escolas brasileiras são precárias, mas as 

outras fontes utilizadas em suas casas podem servir como base para instigar 

questionamentos sobre os conteúdos dos LDGC e os adquiridos por eles em outras 

fontes. 

As questões referentes ao auxílio nas atividades, sempre tem um familiar que 

ajuda quando eles não conseguem. Entre as pessoas que ajudam estão: os pais, as 

mães, tia, avô, avó e irmã. E quando questionados se conseguem relacionar o 

conteúdo à realidade, dos 15, seis deles disseram sim; dois responderam não; dois 

não se manifestaram. Quanto aos demais, como se vê no quadro 39, as respostas 

foram: 

Quadro 39 - Resposta dos estudantes sobre relação de conteúdo à realidade 

Às vezes sim às vezes não 

Mais ou menos, já estou quase conseguindo 

Vejo campo com gente trabalhando no campo, meu pai 

Mais ou menos, porque está mais evoluído algumas coisas só 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

O auxílio dos familiares nas atividades dos alunos pode ajudá-los a perceber 

como o campo é retratado nos livros didáticos, bem como a representação da 

Questão Agrária. Percebeu-se também, a partir dos escritos, que apenas um dos 

alunos é capaz de relacionar o conteúdo com a realidade em que vivem. Esse tem 

que ser um processo estimulado pelo professor, o aluno sozinho não conseguirá 

fazer essa relação. 

Na Escola Municipal Bandeirante, localizada no assentamento, no município 

de Baliza, foram entrevistados 48 estudantes. Quando questionados sobre as 

atividades desenvolvidas na propriedade, segue as respostas, de acordo com o 

quadro 40. 
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Quadro 40 - Respostas dos estudantes sobre as atividades desenvolvidas nas propriedades 

Pimenta, jabuticaba, arroz, mandioca, leite 

Cuidar das vacas, dos porcos e galinhas 

Plantar tomate e milho 

Plantar milho 

Tirar leite 

Tirar leite 

Tirar leite 

Tirar leite, arrumar a casa 

Tirar leite, canavial, criação de galinhas 

Criação de animais 

Soja, milho 

Crio galinha e vaca 

Tira leite 

Plantação 

Cria galinha 

Tira leite 

Cria gado e galinha 

Gado 

Maracujá 

Mel e plantação 

Produzir leite 

Porco e galinha 

Porcos e vacas 

Produzem leite 

Plantação de mandioca 

Maracujá 

Tira leite 

Meu pai tira leite 
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Galinha, vaca 

Tratar de porcos 

Gado 

Eu trabalho 

Porco e galinha 

Galinha porco e mandioca 

Plantação, ata e galinha 

Porco, horta, vaca 

Porco, horta, milho, cana, vaca 

Lava roupa 

Tratar de galinha 

Trabalho 

Galinha, plantação e vaca 

Leite 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Quando questionados se a propriedade é da família, a maioria respondeu 

“sim”, apenas dois disseram: “não”. Para se compreender essa diversidade de 

respostas, há que se observar que foram analisadas duas realidades no que se 

refere às escolas: uma está localizada em assentamento, onde a maioria dos alunos 

que participaram da pesquisa vive e estuda. As demais estão escolas localizadas 

em distritos ou povoados e, as respostas dos que vivem nestes se diferem muito das 

referentes aos estudantes assentados. Observando as respostas dos estudantes 

pode se perceber o campo heterogênio, sendo caracterizado como o campo do 

campesinato, em que não predomina a homogeneidade nas plantações. Assim, 

território camponês é evidenciado por meio destas respostas. 

Pode se constatar por meio destas respostas a representação da diversidade 

na produção da agricultura camponesa. Como se pode ver é da agricultura 

camponesa que vem a variedade da produção que os brasileiros consomem, pois 

quando se trata do agronegócio a produção visa a exportação.  
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Segundo o documento do Movimiento Regional Por La Tierra: 

Atualmente, a maior produção dos camponeses é de leite, mandioca, 
abacaxi, abóbora, melancia, hortaliças, morango e fabricação de doces. O 
leite é vendido para os laticínios da região, que se encarregam de buscá-lo 
no Assentamento. Os outros alimentos são fornecidos ao Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) ou vendidos diretamente à população localASSENTAMENTO 
OZIEL PEREIRA, [201-?], p. 13). 

A venda da produção de leite para o laticínios da região representa a 

subordinação do camponês ao capital, como tratado nos autores abordados no 

primeiro e segundo capítulos deste trabalho. Para os assentados, “Com o laticínio, 

os camponeses poderão ter mais independência, pois hoje o preço é definido pelas 

empresas.” (Movimiento Regional Por La Tierra, [201-?], p.13). Percebe-se assim a 

monopolização do território por meio de empresas, as quais o camponês é 

subordinado, como afirma Oliveira (2005, p. 10), 

A monopolização do território é desenvolvido pelas empresas de 
comercialização e/ou processamento industrial da produção agropecuária, 
que sem produzir no campo, controlam através de mecanismos de 
subordinação, camponeses e capitalistas produtores do campo. 

Analisando a condição dos camponeses deste assentamento sob a 

perspectiva campesinista do PQA, na qual esta pesquisa se pauta, na prática, o se 

vê resultado da rerritorialização do campesinato, por meio da volta dos camponeses 

ao campo e ao mesmo tempo se manifesta o capital monopolista, o qual os 

subordina, utilizando do produto do seu trabalho. No contexto do assentamento fica 

revelada as características do camponês agregadas por Shanin (2005), ao afirmar 

que o camponês não pode ser considerado proletário no campo, trabalhando em seu 

estabelecimento familiar, pois, não recebe salário pela força de trabalho empregada, 

mas pelo produto dela. Assim, depreende as relações não capitalistas de produção 

desenvolvidas por Chayanov (1974), criadas e recriadas pelo próprio capital 

(OLIVEIRA, 2007). 

Ainda fez-se a seguinte pergunta: o que é o campo para você? Eis as 

respostas, de acordo com o quadro 41: 
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Quadro 41 - Respostas sobre o que é o campo para os estudantes 

Eu gosto do campo porque ele é livre, você pode banhar no rio, subir em árvores e ver animais de 
várias espécies 

Paz, diversão, alegria 

Calmo, fresco, cheio de árvores, cheio de vida 

Muito bom 

Muito bom 

Muito bom 

Muito bom 

Ruim 

É ruim  

Maravilhoso 

Maravilhoso 

legal  

Legal 

Paz e alegria 

O campo é paz, pureza, alegria e vida 

É um lugar fresco, silencioso, calmo e com muitas árvores e plantas 

É muito legal, é bom e calmo 

É onde nós vivemos 

Muito bom 

O campo é um lugar sossegado 

O campo para mim é alegria 

É a área rural onde a gente planta e colhe os produtos alimentícios 

Bom a fazenda 

O campo é onde moramos, plantamos e colhemos 

Eu gosto muito 

Legal 

O campo é onde plantamos e colhemos os frutos 

É área rural que plantamos e colhemos 

Tudo 

Muito calmo, é o espaço para outras atividades como, brincar estudar e relaxar 
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O campo é muito bom 

Muito bom 

Onde jogo bola e queimada 

Lá é bom 

O campo é maravilhoso, tem coisas boas, pode criar animais, plantar coisas para Crescer e comer, 
eu gosto muito 

É uma coisa muito boa, tem casa, quintal, galinheiro, muito bom eu adoro 

Muito alegre, muita felicidade e paz 

Muito alegre eu gosto muito de cuidar da natureza, animais, horta gosto de molhar as plantas 

Eu gosto 

O lar onde nós moramos 

O lar 

Um lugar livre, tem muitos rios, animais bonitos, flores de várias espécies 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Apenas cinco dos estudantes não responderam a essa pergunta: “Você gosta 

de viver no campo e por quê?” Foi outra pergunta feita aos estudantes, os quais, 

segundo se pode conferir no quadro 42, eles emitiram as seguintes respostas: 

Quadro 42 - Respostas dos estudantes sobre gostar de viver no campo 

gosto porque o campo é um lugar onde não tem ladrão e não tem bala perdida 

Sim, porque é mais calmo 

Porque tem bichos diferentes mais animais e coisas diferentes 

Não, porque não é movimentado e não tem comércios 

Sim porque eu gosto de viver no campo 

Porque é legal 

Lá é sossegado 

Porque eu gosto 

Sim, muito 

Porque é muito bom muitas outras coisas 

Porque não tem roubo aqui é calmo gosto muito de viver aqui 

Porque é bom, tem sossego 
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Sim porque eu brinco na estrada, como pequi, conheci muitas coisas boas 

Porque lá é quietinho e posso fazer minhas tarefas 

Muito bom 

Sim porque é muito legal 

Porque lá é muito bom e sossegado 

Eu gosto de viver no campo porque é mais calmo 

Porque tem menos movimento 

Sim, porque no campo é muito bom 

Sim porque para mim o campo é muito legal 

Sim porque a cidade é ruim 

Sim porque temos mais sossego, não precisamos nos preocupar com muita coisa 

Sim eu gosto 

Sim, porque que é mais quieto 

Sim porque é legal 

Sim porque é um lugar sossegado 

Sim porque aqui é muito calmo 

Sim, porque lá em casa, no fundo do quintal, tem um córrego 

Sim é calmo 

Sim, porque quando eu quero comer galinha não preciso comprar e na cidade Precisa aqui não 

Sim, porque eu gosto de animais e aves 

Aqui tenho a oportunidade de ter cavalos, vacas e etc 

Sim, porque tem ar puro, mais natureza, menos barulho e é mais calmo 

Sim, porque eu moro aqui desde bebê 

Sim, o campo nos dá alimentos 

Não gosto 

Sim porque tem muito espaço 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

As respostas remetem à realidade, contudo importa que o professor a utilize 

para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Eis que seguem outras 

respostas. Cinco deles não responderam a esta questão. Quando questionados se 

ajudam em alguma atividade, dos 48, três deles disseram não ajudar, dois não 
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responderam. Os demais disseram que sim, ajudam. Entre as atividades estão: 

ajudar a tirar leite, limpar a casa, cozinhar, limpar o quintal. Esta ajuda dos filhos na 

propriedade é parte da cultura camponesa. 

Além da renda da terra, Almeida (2006) instiga a pensar questões atinentes 

ao modo de vida camponês, afirmando a necessidade de explorar as diversas 

dimensões do campesinato, como sua (re)criação por meio da luta pela terra, o 

sentidos dos laços que os fazem se apegarem ao lugar. A campesinidade envolve 

os valores simbólicos cultivados, imbricação das categoria terra-trabalho-família. 

Tais aspectos são notabilizados ao analisar as respostas dos entrevistados. 

Ao responder se gostam de estudar na escola do campo, como se percebe no 

quadro 43, as respostas foram: 

Quadro 43 - Respostas dos estudantes sobre gostar de estudar na escola do campo 

Sim, porque nós jogamos e brincamos e o professor é melhor 

Sim, é mais legal para estudar 

Sim, é muito bom, me divirto 

Sim, porque é bom 

Sim, porque eu sempre estudei aqui 

Mais bom 

Sim, porque é legal e a professora ensina tudo que temos dúvida 

Sim, porque aprende mais no campo 

Sim, porque aqui não tem muito roubo e estupramento 

Sim, porque qualquer dúvida no campo, podemos observar 

Gosto, porque é bom 

Porque é gostoso aprender no campo 

Gosto de estudar no campo, porque é mais calmo 

Sim, porque é muito bom 

Eu gosto porque aqui tem mais tarefas legais que na cidade 

Sim 

Sim, porque na escola eu aprendo muito e quero me formar 

Sim, porque a escola do campo é mais tranquila 
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Sim, porque é um lugar para jogar bola 

Porque não tem muito barulho e eu acho que é melhor 

Porque ensina 

Sim, porque é muito legal e calmo 

Um pouco 

Sim, porque nós já somos acostumados 

Não gosto 

Sim, é bom porque o ônibus traz e leva 

Sim, porque é bem legal 

Sim 

Sim, eu gosto de estudar no campo porque aqui é muito bom 

Sim, muito bom 

Porque é muito bom tem brincadeiras 

Sim, é bem legal 

Sim, mas é meio sem graça não tem aula de música 

Sim, porque ela é legal e bom 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Todas as escolas ofertam do 1º ano dos anos iniciais ao 5º. O gosto pela 

escola do campo é considerado um ponto para se implementar políticas para que 

estes alunos permaneçam estudando em escolas do campo. Ademais há o processo 

de identificação com a escola localizada, diferente da escola da cidade, onde muitas 

vezes se sentem excluídos. Todavia, em algum tempo eles terão que deixar a escola 

no campo e estudar nas cidades. Isso leva muitas vezes à desterritorialização tanto 

dos estudantes, quanto dos pais. 

Importante ressaltar que os alunos criam vínculos com o campo. Ao ser 

expulsos do campo, eles vão para as cidades, depois podem reterritorializarem, pois 

não perderam sua identidade. E, na maioria das vezes voltam juntos aos 

movimentos socioterritoriais para reivindicar seus territórios. As expulsões dos 

estudantes camponeses dos seus territórios não ocorrem somente pela força, mas 

também pela imposição do modelo capitalista de agricultura implementado. O fato 



252 

de não promover todos os níveis escolares no campo nas duas MRG estudadas é 

uma forma de expulsar, expropriar o camponês, pois este não possui opção a não 

ser sair do campo. É portanto, parte do projeto de poder do capital para sua 

expansão no campo. 

Quanto aos livros didáticos, uma das perguntas elaboradas foi: quais os 

conteúdos você mais gosta de estudar no livro didático de Geografia e por quê? 17, 

dos 48 alunos, não responderam a essa questão. Quanto aos demais, eis as 

respostas no quadro 44: 

Quadro 44 - Repostas dos estudantes sobre os conteúdos dos livros didáticos 

Eu gosto de estudar os municípios, porque eu aprendi muitas coisas com isso 

Gosto de todos os conteúdos de geografia 

A rosa dos ventos, porque é uma matéria 

Agricultura familiar, porque fala sobre a família 

Sistema solar, porque eu começo a saber que eu não sabia 

Eu gosto do sistema solar 

Agricultura familiar 

Os planetas, porque aprendemos mais 

O planeta terra, os planetas, os paralelos 

O sistema solar 

Eu gosto de estudar o sistema solar 

O sistema solar, eu aprendo a importância do sistema solar 

O sistema solar porque ele ensina 

Do planeta Terra 

Paralelos e meridianos por que fala do planeta Terra 

O planeta Terra 

Eu gosto do campo do território, eu acho que o conteúdo que explica melhor 

Da rotação da terra 

Da agricultura 

O sistema solar 
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As camadas da terra por que interessante e legal 

O planeta Terra 

Eu gosto de estudar Agricultura Familiar, porque é uma matéria que eu gosto muito 

Globo terrestre sistema solar 

Os pontos cardeais 

Eu gosto quando fala de flores 

Sobre algumas atividades que acontecem na zona urbana 

O sistema solar 

O sistema solar 

Sim, o sistema solar 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Três dos alunos entrevistados disseram estudar sobre agricultura familiar e 

um deles sobre agricultura. Todos os conteúdos da Geografia são importantes e 

devem ser trabalhados como entre os alunos, contudo, é necessário partir da 

realidade dos alunos, de suas vidas para a concretização de projetos relacionados à 

Educação do Campo. 

O que se percebe a partir das respostas é que os assuntos ligados ao campo 

estão presentes, contudo não foram tão citados quanto os temas mais destacados 

pelos estudantes, que foram: planeta terra, meridianos e paralelos, sistema solar. 

Acredita-se que estes temas estavam sendo estudados no momento em que foram 

aplicados os questionários, por isso foram os mais lembrados. 

Quando perguntado sobre o livro, se usa o específico para o campo ou para a 

cidade, cinco alunos não responderam, os demais responderam usar o da cidade. Já 

quando questionados se utilizam algum outro material como fonte de pesquisa na 

aula de Geografia ou apenas o livro, 21, dos 48 estudantes, disseram que sim, 

utilizam outra fonte de informação. Alguns deles elaboraram respostas mais 

completas, como se pode ver no quadro 45:  
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Quadro 45 - Respostas sobre o uso do LDGC 

O livro e o globo terrestre 

Livro 

A gente usa a internet 

Sim, outros livros outros materiais 

Só o livro de Geografia 

Sim outros livros, outros materiais 

A internet 

Material de pesquisa 

A gente usa a internet e outros livros 

Os mapas e internet 

Usamos outros materiais 

O globo e o livro 

Outro material sem ser o livro 

Sim, o globo”; “internet, os livros e os mapas 

Jornais e internet 

Eu uso a internet 

Outro material 

O livro 

Os materiais 

A internet 

Sim o globo a gente usa a internet também 

A gente usa a internet e outros 

Internet, livros, dicionários 

Jornal ou computador 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A partir das respostas, percebeu-se que outros materiais didáticos são 

utilizados nas aulas de Geografia, por exemplo: mapas, globo terrestre. Além 

desses, a internet é ferramenta presente na escola. Observa-se, nas respostas, 12 

alunos mencionaram a internet como outra fonte de pesquisa. Percebe-se que na 

Escola Municipal Bandeirante há mais variedades de fontes de pesquisas se 
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comparadas às demais escolas pesquisadas. E também em suas casas também as 

que são superiores aos das demais escolas.  

Isso remete ao entendimento de que, a falta de equipamentos nas outras 

escolas é resultado da desvalorização do campo e consequentemente da educação 

ofertada nas escolas lá localizadas. Em relação às fontes utilizadas em suas casas, 

entende-se, primeiro, que os assentados responsáveis pelos estudantes têm 

melhores condições financeiras de adquirir, por exemplo, internet e TV. 

Sobre a pergunta, se usam o livro didático apenas na escola ou também em 

casa, oito, dos 48, não responderam e 22 disseram que utilizam na escola e em 

casa, e os demais, ou seja, 18 usam apenas na escola. Em relação a outras fontes 

de informação utilizadas em casa, seis, dos 48, responderam, “internet e televisão”; 

três disseram ter apenas a televisão para se informarem; 13 afirmaram utilizar a 

internet; dois, rádio e televisão; quatro afirmam usar internet e livros; dois internet, 

livros e revistas. E, como no quadro 46, os demais, disseram:  

Quadro 46 - Respostas dos estudantes quanto a outras fontes de informação utilizadas em casa 

Internet TV e livro 

Rádio, televisão, internet, livros 

Televisão, internet, jornais 

Internet, televisão, rádio 

Celular e outros 

Outros livros 

A internet a TV e o rádio 

Jornal e internet 

TV internet revista 

TV, internet, jornais 

TV telefone e rádio 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Cinco alunos não tiveram respostas para essa questão. De acordo com as 

respostas, o que mais aparece como fonte de informação em casa é a internet, a 

televisão e os livros. O rádio é um instrumento muito utilizado ainda nessa 

comunidade, pois aparece em muitas respostas como sendo fonte de informação. 
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Os jornais e as revistas também aparecem em muitas respostas. Pode-se afirmar 

que os estudantes dessa escola estão bem conectados com as notícias, com as 

informações que ocorrem no mundo. Assim, cabe ao professor de Geografia utilizar 

essas informações como ponto de partida para a conexão com suas realidades. 

Para conseguirmos nosso objetivo, se faz necessário produzirmos um 
ensino de geografia que esteja vinculado com a realidade local dos 
educandos. Dessa forma, o estudo do lugar onde o aluno mora significa a 
construção de valores de identidade e pertencimento, por parte dos 
estudantes com esse lugar. Fazendo um contraponto com a lógica do 
capitalismo globalizado que tende a homogeneizar todos os lugares 
transformando-os em espaços de produção/reprodução do capital 
monopolista mundializado. (CAMACHO, 2011, p. 29). 

Quando questionados se conseguem fazer as atividades de casa sozinhos ou 

precisam de ajuda de alguém, 10, entre os 48, responderam que fazem sozinhos. 

Seis não se manifestaram. Nas demais respostas, precisam de ajuda dos seus pais, 

avós, professores, madrasta e irmãos. O auxílio dos familiares nas atividades do 

aluno é importante, pois além de adquirir conhecimento, ficam informados sobre 

materiais utilizados pelos seus filhos nas escolas. Também é importante porque os 

pais nem sempre podem ir à escola. Assim, a tarefa para casa é uma oportunidade 

para saberem o que seus filhos estão estudando. 

Outra pergunta presente no questionário foi: você consegue relacionar o 

conteúdo do livro didático de Geografia com sua realidade (vida)? Nove, dos 48, 

disseram não, enquanto 20 responderam sim; três não emitiram respostas. E as 

demais seguem explicita no quadro 47. 

Quadro 47 - Respostas dos estudantes sobre a relação entre conteúdo do LDGC e suas realidades 

Os fenômenos da natureza e vírgulas 

Sim os animais das plantações 

O sol, a lua e as estrelas 

Sim os pássaros, os córregos, as plantas 

Sim porque é natural 

Gato vaca e cachorro 

Sol, lua, estrelas 

Porco, galinha, cachorro, gato, cabrito, pato, marreco 



257 

Vaca. 

Sim o sol a lua e as estrelas. 

Gato, cachorros 

As estrelas a chuva, etc. 

Sim as plantações e os animais 

Galinhas 

O sol a lua e as estrelas 

Consigo perceber os animais e a horta 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Percebe-se, nos escritos, que há elementos para se fazer relação entre o 

conteúdo e as realidades em que os alunos estão inseridos. Contudo, eles não 

conseguiram deixar claro em suas respostas se conseguem fazer a relação entre o 

conteúdo do livro didático de Geografia e sua vida. O que se pode perceber é o 

campo da diversidade, não apenas o campo “sem gente”. Todas as respostas 

emitidas pelos estudantes remetem ao campo do campesinato, não ao do 

agronegócio. 

6.5.3 Camponeses responsáveis pelos alunos que estudam nas escolas 

pesquisadas: sua vida no campo e a escola 

Como afirmado anteriormente, compreender o “campo” em que estão 

inseridos os livros didáticos é importante, pois esses materiais não têm sentido em si 

mesmo, uma vez que o discurso funciona a partir da interlocução entre o Estado, por 

meio do autor do livro e o aluno, o professor e, em alguns casos, pais de alunos. 

O fato de pais/responsáveis por alunos terem acesso ou não aos materiais 

didáticos dos alunos influencia no processo de ensino-aprendizagem, pois eles 

podem auxiliar nas atividades escolares, contribuindo para a qualidade em relação 

ao que se ensina-aprende na escola. 

Quando não se tem acesso aos discursos presentes nesses materiais, a 

comunidade está alheia ao que o Estado oferta aos seus alunos. Alguns pais não 

conhecem os LDGC, em algumas escolas acreditam que nem existem, pois as 
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crianças não os levam para casa. Dos 13 pais entrevistados, seis afirmam conhecer 

os livros didáticos dos filhos. 

Algumas falas: “Não conheço os livros didáticos porque raramente vem para 

casa, mas ajudo fazendo pesquisa em outras fontes, pois nem sempre tem os livros 

para resolver as tarefas de casa.” (Entrevista gravada com um dos pais da 

comunidade, 2018). 

Ela afirma que não há o livro e: 

Se for atrás, é muito difícil, porque tem que procurar na prefeitura porque o 
livro não está vindo para a escola. Vou na escola gosto de participar da vida 
escolar do meu filho, mas só vejo os trabalhos que desenvolvem lá. Não 
usam o livro. Ajudo na atividade de casa, mas faço pesquisas em jornais, 
revistas, etc. (Entrevista gravada com pai da comunidade, 2018). 

Buscou-se também, nesse trabalho, saber sobre os pais dos alunos. Como 

eles percebem o campo e se há o desejo de continuarem vivendo no campo. Quais 

as condições de vida dos pais/responsáveis por estes alunos. 

Na perspectiva da gestão democrática e participativa, necessita estar 

presente no PPP da escola, e não apenas a representativa, pois é na participação 

que ocorre a interação entre a escola e a comunidade, que inclui pais de alunos, é 

de extrema relevância no processo de ensino-aprendizagem. Fazer educação 

contemplando a realidade do aluno e de sua família é importante, pois preserva a 

cultura dos povos do campo, valores, saberes e tudo relacionado à vida camponesa. 

Para Rosa (2014, p. 2), família e a escola são parceiros fundamentais no 

desenvolvimento de ações que favorecem o sucesso escolar e social das crianças, 

formando uma equipe. Contudo, a família geralmente procura a escola quando suas 

crianças estão com as notas comprometidas. Na gestão participativa, pais e 

comunidade em geral dialogam para que a escola atinja objetivos no que se refere 

às metas exigidas pelos órgãos oficiais responsáveis pela avaliação da “qualidade” 

do ensino e, ao mesmo tempo, no que tange à formação para a compreensão e 

apreensão do mundo em que vivem. Nesse sentido, é essencial aos pais 

contribuírem com o processo de ensino dos filhos no seu sentido pedagógico, 

ajudando nas atividades solicitadas pelos professores para serem desenvolvidas em 

casa. 

No caso das escolas estudadas, o que se tem para essa pesquisa é: nem 

todos os pais sabem bem nem ler nem escrever. Contudo, não se pode qualificá-los 
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de omissos, pois uma série de empecilhos foi, na maioria das vezes, construídos 

para que os alunos não tenham “educação de qualidade”. O analfabetismo no 

campo é um fenômeno que se criou a partir da refutação da educação aos mais 

pobres ao longo dos tempos e a inserção no mundo do trabalho ainda na infância. 

Porém, esse problema não está presente entre as classes dominantes do país, pois 

o analfabetismo é uma questão de classe e está presente entre a classe 

trabalhadora. Em 2016, a Agência Brasil publicou matéria a qual afirma: “[...] cerca 

de 14 milhões de analfabetos existentes no país, quase 5 milhões são camponeses”. 

O analfabetismo no campo contribui para a manutenção da exploração 

capitalista nesse espaço. Assim, ofertar Educação do Campo ao camponês torna-se 

um processo arriscado para os donos do capital que desejam manter a sociedade tal 

como ela é. Contudo, no caso da pesquisa em curso, apenas um dos 13 pais 

entrevistados não sabe ler e escrever. 

Dos 44 pais procurados, apenas 13 concederam entrevistas. Alguns deles 

não concordaram em assinar os termos de compromisso emitido pelo Comitê de 

Ética da Universidade. Essa “desconfiança”, acredita-se ser um traço do camponês, 

pois, mesmo sabendo ler e escrever não se consegue interpretar os documentos e 

não tem conhecimento suficiente para entender as questões burocráticas que 

envolvem as universidades e, assim, acredita que “vivemos num mundo onde não se 

pode confiar nas pessoas” (Entrevistas com camponês no trabalho de campo, 2018). 

Nas respostas, pode se constatar: a maioria dos entrevistados gosta de viver 

no campo. Para eles o campo é “tudo”, não trocam o campo pela cidade. Nessa 

perspectiva, qual o sentido da transplantação da escola urbana para o campo? 

Acredita-se que, para o camponês, não faz sentido ler o espaço a partir do que lhe é 

desconhecido, desconectado. Por isso, enfatiza-se a necessidade de a escola no/do 

campo contemplar aos interesses campesinos e, ao mesmo tempo, professores e 

coordenadores de escolas do campo precisam estar mais preparados para o 

atendimento aos alunos. 

É importante que as secretarias de educação tomem conhecimento dos 

documentos que amparam a Educação do Campo, tendo em vista conhecer sua 

origem, seus princípios e o aparato legal para se ancorarem. A escola no/do campo 

precisa ser vista como uma Escola do Campo, mas, para isso é necessário mudar 

concepções tanto daqueles que estão mais diretamente envolvidos, quanto os que 

menos, como por exemplo, os pais/responsáveis. 
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É necessário se ter consciência de que os camponeses têm direito de educar 

seus filhos no lugar onde vivem para transformar este lugar. Se os pais/responsáveis 

não reivindicam este direito, por falta de conhecimento, o papel da escola é fazer 

educação de maneira que esclareça os povos do campo, dando a eles o direito de 

conhecer o que eles têm enquanto direitos. Não se pode negar mais a educação aos 

povos que vivem no campo, como foi durante décadas. É dever social superar a 

dívida histórica para com esses povos. 

Por conta dessa dívida histórica a visão que se tem de campo pelos próprios 

camponeses os impede de reivindicar educação de qualidade, a partir de suas 

realidades. Evidência disso está nas falas dos pais entrevistados. Gostam do 

campo, este é o lugar onde vivem e trabalham, o lugar que eles chamam de “tudo”. 

Contudo não vêem o campo como um lugar para seus filhos viverem para sempre. 

Todos os pais entrevistados, quando questionados sobre o que é o campo 

para eles, a resposta é sempre a mesma com palavras diferentes, como se pode 

observar no quadro 48. 

Quadro 48 - Resposta dos pais/responsáveis sobre o que seria o campo para eles 

O campo é tudo. 

É o lugar de criar os filhos, longe da agitação da cidade. 

É daqui que nós tira nosso sustento. 

É o lugar em que eu quero morar para sempre, se eu puder. 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Para os responsáveis contatados na escola José Rosa de Oliveira de Ponte 

Alta, as falas remetem aos que os filhos reproduzem em seus questionários. Dos 

oito entrevistados, apenas dois vivem em fazendas, os demais no povoado, o que 

para eles é a cidade. Estes afirmam que gostam de viver lá, pois é sossegado, onde 

todos se conhecem. Não há violência como nas cidades grandes. Quando 

perguntado sobre o campo, disseram que o campo é tudo, é “um lugar maravilhoso 

para se viver”. A renda destes vem do trabalho em restaurante, loja de roupas, 

supermercado e do trabalho nas propriedades próximas ao povoado, a depender 

das oportunidades. 

Quando perguntados há quanto tempo vivem no campo, todos responderam 

que nasceram no campo, mas dois deles se mudaram para a cidade (Povoado de 
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Ponte Alta), há dois anos. Os outros afirmaram viver lá desde crianças. Ao serem 

questionados se vivem do campo, as respostas foram: sim, do trabalho no campo. 

Todos atualmente vivem do trabalho no campo, com exceção de uma pessoa que 

trabalha em um restaurante, mas seu cônjuge trabalha no campo. 

Os oito responderam que seus filhos estudam em escolas na cidade. Quando 

perguntados sobre o que pensam em relação à escola, as respostas são variadas, 

como segue no quadro 49:  

Quadro 49 - Respostas dos pais/responsáveis sobre a escola localizada na cidade 

É muito boa, porque os professores são maravilhosos. 

É boa porque o filho(a) aprende. 

É boa, mas falta algumas coisas, como, livro para os nossos filhos, nem todos têm o livro. 

É boa, mas tem muita tarefa de casa. 

É boa porque os professores são bons. 

É excelente não tem o que reclamar. 

É bom porque tenho transporte que busca e entrega na porta. 

É muito boa os professores ensinam muito bem. 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Ao serem questionados se preferem o filho(os) estudando no campo ou na 

cidade e por quê? Como se pode ver no quadro 50, eles se manifestaram da 

seguinte maneira: 

Quadro 50 - Respostas dos pais/responsáveis se preferem os filhos 
 estudando no campo ou na cidade 

No campo é melhor, porque é mais sossegado. 

A cidade grande é muito perigosa, e aqui tem a escola não precisa ir para a cidade. 

Eu prefiro no campo, porque para ir para cidade é muito difícil, aí teria que mudar para cidade para 
ela estudar lá. 

Eu prefiro que eles estudem aqui, enquanto tiver estudo, quando não tiver mais aí eles vão para 
cidade, mas agora eu quero que eles fiquem aqui perto de mim. 

Na cidade grande é muito perigoso, tem muitas drogas, bandidos e nossos filhos ficam correndo 
risco, aqui na cidade pequena é mais calma. 

Algum dia ele vai para cidade grande, ele vai ter que ir embora daqui para fazer faculdade, mas 
enquanto ele puder ficar aqui eu prefiro ele aqui. 

Eu não quero que ele saia daqui, prefiro que eles fiquem nessa escola, é uma escola boa, os 
professores são bons, todo mundo é gente boa, na cidade a gente não conhece pode ser pior. 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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No caso da escola Municipal José Rosa, que se encontra no povoado de 

Ponte Alta, os pais dos estudantes preferem que se mantenham na escola enquanto 

tiver educação para seus filhos, por ser um lugar mais sossegado que nas cidades. 

Quanto ao livro didático dos filhos, quando questionados se conhecem, dois 

disseram que os filhos não têm o livro. Os demais disseram que sim, que conhecem. 

Ao responder a pergunta: você ajuda seu filho com alguma atividade da escola e 

como? Apenas dois disseram que raramente, porque os filhos fazem sozinhos. 

Outro disse que a irmã ajuda, pois não sabe ler. Os demais disseram ajudar. Eis as 

respostas: “alguns dias eu ajudo, porque, não é todo dia que ele pede ajuda”; “tem 

coisa que eu não sei, mas eu falo para ela pedir ajuda para a irmã”. Seguem as 

respostas sobre os livros didáticos, no quadro 51. 

Quadro 51 - Respostas dos pais/responsáveis sobre ajuda com tarefas para casa 

Eu sempre ajudo, quando vai fazer a tarefa ela sempre me chama, tem coisa que eu não dou 
conta, mas ela sempre consegue fazer. Às vezes nós pesquisamos na internet, para conseguir 

Toda vez que eles precisam eu ajudo, nós pesquisamos no livro ou na internet, quando é tarefa de 
pesquisa 

Ah tem que ajudar né? Eles não dão conta sozinhos 

Tem dia que a professora passa muita coisa, mas eu ajudo e eles levam prontas. E quando não 
dão conta mesmo, eles fazem na escola, porque eu já conversei sobre isso com a professora 

É muito difícil, porque eu trabalho e quase não tenho tempo de ajudar, mas quando eu chego eu 
ajudo ela, ou o pai dela ajuda, quando chega do serviço 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

A partir das respostas se percebe a maioria dos pais sendo participativos na 

educação escolar dos filhos. Essa é uma maneira de se inteirar, de conhecer o 

material que seus filhos utilizam na escola. 

Na escola do assentamento Bandeirante, no município de Baliza, a diretora 

encaminhou convite para os pais comparecerem à escola para uma reunião, a fim 

de realizar uma entrevista, haja vista o assentamento ser muito grande. Assim, foi 

feita no formato de roda de conversa, em entrevista coletiva com todas as mães. 

Algumas delas são da época do acampamento, outras compraram o lote depois. 

Como fez-se a entrevista coletiva no formato de roda de conversa, não foi possível 

separar as respostas de cada uma delas. Assim, a primeira questão perguntando a 

quanto tempo elas vivem no campo? Algumas respostas estão explicitas no  

quadro 52. 
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Quadro 52 - Respostas das mães da escola Bandeirante sobre quanto tempo vivem no campo 

Eu vivi no campo, de quando eu nasci até os 15 anos, depois fui para a cidade e agora tem um ano 
e três meses que estou no assentamento”; 

Tenho quase quatro anos que moro no campo, antes morava na cidade 

tenho 17 anos que moro no campo, meus filhos foram todos criados aqui 

Tenho quatro meses morando no campo 

Tem 11 anos que estou no campo 

17 anos, mas antes ficamos quatro anos no acampamento 

Cinco anos, antes morava na cidade. 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Quando questionadas se gostam de viver no campo, responderam 

afirmativamente. Outra questão foi elaborada no sentido de entender qual o 

sentimento delas em relação ao campo. Assim, a questão elaborada foi: o que é o 

campo para você? As respostas podem ser conferidas no quadro 53. 

Quadro 53 - Respostas das mães da escola Bandeirante sobre o que seria o campo 

É paz, é uma inspiração além da conta, eu tenho de onde tirar o meu sustento, eu planto, eu colho. 
A gente fica longe da turbulência da cidade, a gente dorme tranquilo, de janela aberta, a noite, de 
madrugada você sente o vento entrar no seu quarto. 

Para mim, o campo é tudo, é paz, é sossego, é tranquilidade, é tudo, a gente dorme mais em paz, 
dorme mais feliz da vida. 

Para mim também é tudo, é paz, não tem o corre-corre da cidade, não tem que levantar de 
madrugada para pegar ônibus para levar menino na escola, quando eu morava na cidade, era essa 
minha vida, como se diz, a gente deixava o da gente, para trabalhar para os outros, agora não, pra 
mim aqui é paz, porque eu trabalho para mim mesma, sou muito feliz aqui. 

para mim é uma vida de paz, é uma vida mais natural, pois a gente come alimentos sem venenos, 
a gente mesmo planta e colhe, tem os porquinhos, tem uma vaquinha, então a gente tem saúde, 
uma vida boa. 

para mim aqui é paz, a gente pode sair, pode deixar as portas quase aberta, a gente tem um 
vizinho maravilhoso, então tudo é tranquilo, a gente vai dormir lá para as oito horas ou nove horas, 
acorda feliz da vida, cuida das galinhas, cuida dos cachorros, cuida de vaca, cuida de tudo. Tem os 
passarinhos que fica em cima da antena cantando. É a maior alegria aqui. 

Ah que bom porque a gente deixa tudo aberto, é tranquilo, quando volta as coisas estão do mesmo 
jeito. 

Aqui a gente tem uma vida abençoada, todo mundo conhece todo mundo, na cidade a gente mal 
conhece o vizinho que está do lado, aqui todo mundo estende a mão quando precisa, é melhor 
ainda porque os nossos filhos vai para escola cedo e volta para casa, a gente sabe que ele vai e 
vai voltar, é uma paz que só quem vive mesmo para saber. 
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Eu também a mesma coisa das companheiras, é paz, é vida, aqui a gente não passa dificuldade. 
De manhã tem o leite, tem o ovo, a galinha, e a amizade, as pessoas são mais humildes, mais 
amigas. Aqui a gente tem um assentamento, mas aqui a gente tem médico, tem a escola, tem 
assim, o que a gente precisa mesmo. Quando chegar lá na frente que vai precisar da faculdade, 
mas no dia a dia é tudo muito bom, minha vida mudou. Hoje nem beber remédio mais eu bebo. 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Duas das entrevistadas estão no grupo desde a época do acampamento. Elas 

contaram brevemente como foi a vida no acampamento, segundo o quadro 54. 

Sabe-se que a luta dos camponeses pela terra é constante. Eles cultivam o sonho 

de ter seu “pedado de chão”. Assim, como estas mulheres, muitos camponeses 

enfrentam dificuldades para obter esta conquista, que é tão importante para eles. 

Quadro 54 - Relato de mães sobre como foi o período no acampamento 

Foi um tempo de luta, tinha que ir para a cidade a gente ia, era todo mundo junto, ali se mexia com 
um mexeu com todos, hoje uns cuidavam dos outros, a gente cresceu assim, virou uma família 

Nós lutamos muito tempo juntos, a gente morava na cidade e a gente não sabia o que era uma 
luta, a gente não sabia o que era uma dificuldade, quando a gente entrou no acampamento a gente 
soube o que era uma dificuldade, mas para mim foi muito feliz, meus filhos foram criados aqui 
dentro, hoje eles estão fazendo faculdade 

Minha filha e meu rapaz disseram que quando se formarem, vão voltar para o assentamento, o 
outro não, porque ele se casou 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 

Perguntadas se a renda é só do campo ou se tem outra fonte de renda, a 

resposta de todas foi “só do campo” exceto uma que disse: “eu me sinto bem melhor 

financeiramente do que minha família que vive na cidade, lá moram todos de 

aluguel, tudo que precisa tem que comprar, aqui não, aqui a gente vende quando 

tem alguém que quer comprar”. 

Quando perguntados se ajudam nas atividades na propriedade, elas disseram 

que sim. Ajudam tirando o leite das vacas, limpando a casa, rastelando o quintal. 

“Por mais que a gente tenha internet aqui na fazenda, eles não estão tão 

acostumados, então eles não ficam tão alienados, tão presos ao celular, então eles 

ajudam nas tarefas de casa. Eles gostam bastante, mas eles sabem que precisam 

fazer as coisas, e param para fazer”. 

Vocês preferem que seus filhos estudem na cidade ou no campo? Todas 

disseram que preferem estudando no campo. Uma das falas que chamou atenção 
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foi a de uma mãe: “para nós aqui é um privilégio, nossos filhos estudarem até o 

terceiro ano. Só sai daqui para ir para faculdade, então é um privilégio”. 

Quando questionadas se conhecem os livros didáticos dos filhos, uma disse 

que o filho não tem livro, que nunca levou para a casa. As demais disseram 

conhecer, que os conteúdos são mais sobre a política atual. Uma das mães disse: 

“Seria bom se arrumasse um livro do campo para eles, né? Assim eles se 

interessavam mais nas coisas do campo”; “tem um livro lá que tem sobre o campo, 

para desenhar o campo e a cidade, tem muita coisa sobre o campo lá”; “eu acho 

assim, o livro do campo pode ser um problema, porque se você estudar só coisas 

voltadas para o campo, até o terceiro ano do ensino médio, quando eles forem para 

a faculdade, eles vão ficar prejudicados”. 

Ainda, durante a entrevista, as mães dos estudantes conversaram sobre 

crédito, fizeram críticas ao governo sobre as falas repercutidas na mídia, sobre 

armamento dos grandes produtores para inibir ação dos movimentos 

socioterritoriais. Em relação ao crédito, elas afirmam que para os grandes 

produtores o banco concede muito crédito, já para eles, os pequenos, conseguem 

muito pouco. 

Questionadas se ajudam os filhos nas atividades de casa, elas disseram que 

sim. Outras responderam, segundo o quadro 55. 

Quadro 55 - Respostas das mães da escola Bandeirante sobre ajuda dos 
 filhos com as atividades escolares 

Lá em casa é assim, quando a gente não sabe e precisa pesquisar, meu filho vai na casa da irmã 
dele e pesquisa. Ou então o pai dele ajuda, eu ajudo 

Se tiver que pesquisar, vou na minha vizinha, mas se não precisar, eu pesquiso no livro 

Nós tivemos que colocar internet 

Hoje está muito fácil, a internet, os livros, tudo servem para fazer as tarefas 

Aqui é o assentamento mais chique que eu já conheci, as escolas são muito boas 

Nós estamos no céu, passamos muita dificuldade, mas agora estamos no céu 

Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano. 
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Elas quiseram falar mais sobre o assentamento. Assim, uma mãe disse: 

Eu não posso falar nada sobre o assentamento, pois eu nunca fiquei no 
acampamento, já cheguei em tempos de vacas gordas. A gente faz consulta 
aqui, tem médicos maravilhosos. Eu só reclamo de ter que nos separar da 
família, quando nossos filhos vão para a faculdade. Tem que investir no 
campo em escolas, para não precisar ficar longe da família. Quando eu 
cheguei aqui, imaginava que ia criar os meus bichos de maneira diferente, 
por exemplo, eu trocava a água dos porcos toda hora, mas eu percebi que 
não resolvia. Os bezerrinhos estavam com frio, que levei um cobertor para 
cobrir. Quando cheguei lá, eles estavam longe com medo do cobertor. Eu 
fui aprendendo que eles não são bichinhos de estimação. Mas eu não me 
acostumei até hoje em criar para vender, eu me apego aos bichinhos, eu 
amo as criações, não existe coisa melhor do que os animais. Aqui eu planto 
jiló, abóbora, maxixe, quiabo, eu não compro estas coisas, e quando meus 
vizinhos querem eu dou, porque produz muito. Meus filhos acostumaram 
comer uma comida simples, mais saudável, arroz, feijão e carne e alguma 
verdura que plantamos aqui mesmo. (MARIA,35 2019). 

Essa assentada, viveu no campo até os 15 anos de idade, depois foi para a 

cidade e aos 43 retornou ao campo. Percebe-se que ela não perdeu sua identidade 

camponesa e vive no campo, disse que é feliz e isso foi nítido em suas falas durante 

a entrevista. Todas as mães entrevistadas demonstraram contentamento em relação 

a sua vivência no assentamento. As reclamações são em relação à falta de escola 

para seus filhos continuarem no campo e também sobre a estrada para transportar 

os alimentos para a cidade.  

A grande demanda dos camponeses hoje para melhorar as vendas é a 
melhoria das estradas do Assentamento. Os camponeses do Assentamento 
Oziel seguem práticas tradicionais de plantio e Criação de animais. O gado 
é criado solto no pasto, em criação extensiva. O leite também é ordenhado 
manualmente. A mandioca, um do alimento mais produzidos pelos 
camponeses, é toda plantada e beneficiada manualmente. 
(ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, [201-?], p. 14). 

Em relação às escolas estudadas têm-se duas realidades: Uma escola de 

assentamento (Escola Municipal Bandeirantes) As demais, duas localizadas em 

distritos (Escola Municipal Prof. José Rosa de Oliveira, Escola Municipal 

Conegundes José Rabelo e Escola Municipal Francisco Bueno de Moraes e 

Povoados (Escola Municipal José Ribeiro Filho, Escola Municipal Profa. Luizanita 

Lourenço da Costa).  

–––––––––––––––––––––––– 
35 Utilizou-se nome fictício, por não ter autorização do entrevistado para a divulgação. 
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Ao analisar as respostas obtidas por pais, alunos, professores e gestores, 

como descrito ao longo deste capítulo e relacioná-las aos aportes teóricos, conforme 

o capítulo dois percebe-se que nem todos os envolvidos na pesquisa se 

caracterizam como camponeses, pois, não vivem em estabelecimentos familiares. 

Contudo há os camponeses que continuam no campo. Entretanto, com raras 

exceções os pais investigados têm suas rendas provenientes do campo, como 

assalariados.  

No caso da escola de assentamento são perceptíveis as características 

camponesas, estão presentes nas respostas, elementos que os caracterizam, como 

propriedade familiar camponesa, com elementos da cultura camponesa, como a 

identidade, as práticas envolvendo trocas de alimentos, da ajuda mútua, A produção 

diversificada, a renda provinda da comercialização do excedente. Elementos 

presentes na essência do campesinato sendo este seu modo de vida ou o modo de 

vida camponês. 

Esta é a realidade em que os livros didáticos estão inseridos. Estas realidades 

diversas nas duas MRG estudadas leva à reflexão sobre a materialização da 

expulsão e expropriação, desterritorialização e reterritorialização dos camponeses. 

Sobre a apropriação da renda da terra pelo capital sobre a monopolização da terra 

pelo capital, o qual neste trabalho, na perspectiva campesinista é um meio de 

resistência do camponês. Assim, contrário à vertente proletarista, confirma-se, o 

camponês não tem que se adaptar ou integrar ao mercado para sobreviver no 

campo. 

6.6 ANÁLISE DA QUESTÃO AGRÁRIA NOS LGDC 

Sabe-se que o livro didático é produzido em contextos históricos e ideológicos 

específicos, portanto não há como ser considerado neutro. Assim, material didático 

interfere no processo de ensino-aprendizagem e a comunidade (pais de alunos e 

outros) são impactadas. 

A proposta nesta tese não se refere a descobrir um sentido único e verdadeiro 

contido nos livros didáticos, mas várias possibilidades para compreender as 

contradições referentes à questão agrária contidas nesses materiais, a partir do 

sentido que vem sendo atribuído à concepção de “campo”, de “escola do campo”, 
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“Educação do Campo”. Cabe salientar que há um projeto de campo em curso, 

defendido por determinadas classes o qual, não raro, está implícito nesses 

materiais, por isso a importância de analisá-los. 

A figura 9 refere-se às capas dos livros analisados. No de 3º Ano (Ensino 

Fundamental), percebe-se que há componentes da fase de Letramento e 

Alfabetização, História e Geografia. Nos de 4º e 5º, Língua Portuguesa, História e 

Geografia. Nem todas as escolas pesquisadas utilizam os LDGC, duas delas 

utilizam os mesmos livros que eram utilizado antes do PNLD-Campo. As demais, as 

vezes variam entre os do campo e os urbanos. 

Figura 9 - Capas dos Livros didáticos da Coleção Novo Girassol Saberes e 
 Fazeres do Campo (2015-2018) 

 
Fonte: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves Santiano, 2016. 

A figura 6 demonstra as capas desses livros e remete à contradição entre o 

campo do camponês e o campo do agronegócio, pois se percebe, ao mesmo tempo, 

as duas representações. As imagens ao que parece não condizem com a realidade 

do campo brasileiro. Pelo menos não correspondem realidade das duas 

microrregiões estudadas. 

Nos LDGC, a parte que compreende a Geografia, está entre as páginas 101 e 

144 de todos os três livros da coleção analisada. A organização das páginas e do 

sumário, facilita o trabalho com as turmas multisseriadas,36 pois, esses são 

–––––––––––––––––––––––– 
36 Ver:FERRI, Cassia. Classes multisseriadas : que espaço escolar e esse? 1994. ]165 f.] Dissertação 

(Mestrado em Edcação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 1994. Disponível 
em: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/76081. Acesso em: 15 maio 2021. 
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apropriados para esta forma de organização do ensino. Assim, segue o quadro 56 

com os temas de cada unidade e os capítulos dos livros analisados. 

Quadro 56 - Organização dos conteúdos do livro didático de Geografia 

 UNIDADES CAPÍTULOS 

3º ano 

 

1-Lugares de vivencias 

2-As paisagens do meu lugar 

3-De um lugar para outro 

1-O Planeta Terra 

1-O campo, meu lugar 2-O trabalho no campo 

2-As riquezas da Terra 3-Os recursos naturais da Terra 

3-Comunidades campesinas 1-Grupos sociais do campo 

4-Entre o campo e a cidade 2-Como o campo é organizado? 

 

3-Viver no e do campo 

1-O Espaço social do município 

2-O vai e vem das pessoas e dos produtos 

3-O Campo nosso de cada dia 

 UNIDADES CAPÍTULOS 

4º ano 

 

1-As paisagens em transformação 

2-As águas do lugar 

3-O relevo e a vegetação do lugar 

1-Os movimentos do planeta Terra 

1-Paisagens em transformações 2-O trabalho transforma a natureza 

2-Terra, trabalho e renda 3-Trabalho e renda 

3-As populações do campo 1-Os povos da floresta 

4-O município: território do campo e da 
cidade 

2-Os povos caiçaras 

 

3-Festejos dos povos do campo 

1-A organização política do município 

2-Relação campo e cidade 

3- Êxodo rural, um problema social do município 

 UNIDADES CAPÍTULOS 

5º ano 

 

1-O espaço geográfico 

2-O relevo pode mudar 

3-Biomas do Brasil 

1-A superfície terrestre 

1-Lugares e paisagens 2-Trabalho e sobrevivência 

2-Terra, trabalho e renda 3-Outros trabalhos, outras rendas 

3-As populações do campo 1-A população do campo em movimento 

4-Município: território do campo e da 
cidade 

2-Vivendo da pecuária 

 

3-Reforma agrária e movimentos sociais 

1-Os estados brasileiros 

2-Problemas globais, soluções locais 

3-Desigualdades sociais no campo e nas 
cidades 

Fonte: LivrosdidáticosdeGeografia.ColeçãoGirassol,2016-2018. Elaboração RODRIGUES, Silvaci 
Gonçalves Santiano. 
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Para a análise, optou-se por imagens e textos retirados dos livros (LDGC) 

para compreender como a Questão Agrária aparece nesses materiais, bem como se 

as concepções ali contidas se aproximam do PCA ou do PQA. As imagens, assim 

como as escritas, são formas de comunicação e são feitas de maneira intencional. 

Assim, analisá-las é tarefa tanto de pesquisadores como dos professores que estão 

atuando em sala de aula. Desse modo parte-se para as análises das obras do 3º ao 

5º ano. 

Figura 10 - Produtos industrializados- Livro 4º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Na figura 10, contém seis ilustrações referentes às imagem de campo 

contidas nos LGDC. A partir delas, percebe-se a visão mais pautada na 

industrialização. No contexto desta imagem, as autoras fazem o contraponto entre a 

relação campo cidade. Elas afirmam que dependendo a relação campo-cidade se 

constrói a identidade do município. Contudo, por trás desta relação há inúmeros 

fatores influenciadores. A relação campo-cidade por si só não define a identidade 

populacional e econômica.  
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Prioritariamente há interesses de grupos e indivíduos, os quais se apropriam 

dos territórios e definem a configuração territorial e também as relações 

estabelecidas. Cabe salientar que no contexto brasileiro o campo e a cidade se 

relaciona de maneira dialética. As autoras se posicionam como se o urbano fosse 

industrializado e o campo fosse o fornecedor de matérias primas, reforçando a 

dualidade que a Educação do Campo busca superar.  

O redesenho de campo-cidade configura-se como um par dialético. Isso 

ocorre porque “[...] o proprietário da terra, do capital agrícola e do capital industrial é 

mesma pessoa física ou jurídica [...].” A Indústria se instalou no campo e os produtos 

agrícolas podem ser elaborados no campo ou na cidade, bem como trabalhadores 

da cidade podem trabalhar no campo ou o contrário. Outra crítica referente ao 

conteúdo do texto e imagem se profere no seguinte sentido: fazem referência a 

produtos industrializados, porém não há nenhuma imagem representando os 

produtos desenvolvidos no campo. 

Figura 11 - Paisagem do campo e cidade-livro 4º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 
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A imagem 12 faz referência a dois espaços bem delimitados, a cidade e o 

campo. A paisagem rural expressa na imagem denota a grande produção agrícola. 

Evidencia-se a concepção de campo com lugar de produção, demonstrando a 

dimensão econômica do campo. A dualidade continua presente, de forma mais 

expressiva do que o antecedente a esta. Acredita-se que no contexto agrário atual a 

melhor maneira de se trabalhar as relações entre campo-cidade é partir das relações 

de apropriação dos territórios para a realização das análises e abordagens em sala 

de aula. 

Demonstrar as atividades econômicas desenvolvidas ao longo dos tempos na 

cidade e no campo e como estas foram, paulatinamente delineando esta relação 

dialética. Para Sposito (2010), a divisão social do trabalho e relações de poder que 

sustentam essa divisão teve, como condição e consequência, a constituição das 

diferenças entre campo e cidade. Pode-se remeter também a Oliveira (2007), o qual 

afirma que, o processo de industrialização no campo transformou as relações sociais 

no campo e também nas cidades 

Figura 12 - Conteúdo sobre terra, trabalho e renda – livro 4º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 
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Na figura 12, demonstram imagens localizadas, nas páginas 114 e 115 na 

unidade 2, no livro do 5º ano. Ao iniciar o texto intitulado “Terra, renda e trabalho”. O 

texto procedente à imagem afirma que é necessário ter conhecimento tanto do 

“espaço geográfico como das leis que regem a sociedade brasileira. Afirmam ainda 

que é necessário ter conhecimento das “antigas formas que ainda existem e as 

novas formas de trabalho, tanto por parte do agronegócio, como da agricultura 

familiar. Primeiro, percebe-se intencionalidade de reforçar o “moderno” em 

detrimento considerado velho, arcaico, pois novas formas, pressupõe o novo. As 

antigas formas, não fica explicito a quais elas se referem. Há que se ressaltar ao 

passo que o agronegócio vai lançando “oportunidades”, o capitalismo segue 

concretizando seu projeto de poder nos territórios camponeses. Para isso, expropria 

ou subordina o camponês ao processo capitalista no campo. 

Em relação à atividade desenvolvida no campo (agronegócio oportunidades), 

se aplicada a teoria do PQA e PCA, pode se afirmar que as concepções das autoras 

convergem para o PCA, quando se referem à estas oportunidades. Aos 

camponeses, embora destacada pelas autoras, na concepção defendida pelo PQA, 

na perspectiva campesinista, o agronegócio é parte dos resultados da 

materialização do capital no campo, o qual expropria e subordina o camponês aos 

seus interesses.  

Camacho (2013, p. 8), oferece sua contribuição ao afirmar, A Educação do 

Campo é um território construído a partir da perspectiva campesinista do PQA e tem 

como base a resistência cultural e política do campesinato à territorialização 

capitalista no campo. Assim, pressupõe a resistência ao agronegócio, pois como 

afirma o autor supracitado, esta e a forma mais expressiva do processo de 

territorialização do capital.  

Ao alertar para o cuidado com o meio ambiente, sinalizando para o 

aproveitamento dos recursos naturais. Não se pode deixar de explicar que as 

atividades de produção em grande escala consomem mais os recursos naturais que 

as atividades realizada pelos camponeses. O aproveitamento dos recursos é 

importante para preservação, mas enquanto o camponês aproveita, o agronegócio 

destrói. Ademais, as atividades desenvolvidas pelos camponeses não são tão 

agressivas ao meio ambiente, pois estes exploram o solo, as águas com menos 

intensidade que os latifundiários que utilizam os recursos para fins da produção em 

grande escala, com fins capitalistas. 
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Figura 13 - Conteúdo sobre terra, trabalho e renda – livro 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Esta imagem na figura 13, aparentemente pode não remeter a reflexões sobre 

a Questão Agrária, pois trata questões ambientais, como, destruição de recursos 

naturais. Contudo, é um conteúdo que pode ser um gancho para a abordagem do 

tema. Chama atenção o fato de a parte da imagem onde representa a cidade, a 

poluição do ar, o uso do rio, por exemplo, induz a leitura de ambientes destruídos. 

Na parte que representa o campo, não há poluição do ar, até mesmo as 

matas ciliares do rio está preservada, contudo, sugere uma imagem de campo 

também do agronegócio. A crítica sugere a discussão sobre a apropriação dos 

recursos da natureza, para a plantação da monocultura em grande escala, a qual 

implica em vários problemas ao meio ambiente, inclusive na poluição das águas com 

agrotóxicos. E outros que são parte de suas realidades. Assim, pode se chegar aos 

problemas do campo e consequentemente abordar a Questão Agrária. 
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Figura 14 - Conteúdo sobre terra, trabalho e renda – livro 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Na sexta, refere-se ao capítulo 2, página 128, utilizada logo abaixo do título: 

“Como o campo é organizado?'' A imagem refere-se à cidade do Rio de Janeiro. 

Primeiro, a imagem é totalmente deslocada do campo brasileiro. As autoras referem 

se aos conceitos de minifúndio e latifúndio como modos de produção. Estes são 

modos de produzir no campo, contudo há latifúndio que não produz, apenas tem 

suas terras como bem de valor econômico. Ademais, coloca o latifúndio como 

superior ao minifúndio, evidenciando a concepção da vertente proletarista do PCA, a 

qual Kautsky (1980) inferiu em sua tese como superioridade técnica da grande sobre 

a pequena propriedade.  

É certo que no contexto agrário atual, as pequenas propriedades podem ser 

também mecanizadas. Não é regra a pequena utilizar de meios de produção 

tradicionais enquanto as grandes são mecanizadas. Isso sugestiona a visão de que 

o camponês está condenado ao atraso. As autoras abordam ainda as desigualdades 

sociais no campo e, afirma que há pobreza e, pessoas sem terra para morar e 



276 

plantar e ricos que dominam e exploram as grandes áreas rurais. Isso é fato, mas os 

camponeses têm lutado pela não exploração capitalista. Para a elaboração deste 

conteúdo, poderiam ter selecionado imagem do próprio campo, com as paisagens 

naturais e as transformadas, congruentes à realidade dos estudantes, não da cidade 

do Rio de Janeiro.  

Figura 15 - Representação de povos do campo – Livro do 4º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

A imagem da figura 15 remete à representação da distribuição da população 

pelo campo. Infere-se alguns dos denominados povos do campo (ribeirinhos, 

quilombolas e indígenas). Elas afirmam que organização do espaço depende da 

cultura e dos grupos sociais que nele habitam e, estão distribuídos de maneira 

desigual. Chama atenção quando colocam o clima e o relevo como razões que 

explicam a distribuição. Os elementos como clima e relevo não podem estar 

estampados como se fossem as principais causas da distribuição desigual dos 

destes povos. Estes tem experimentado a dura luta para (re)existirem em suas terras 

contra ações amargas do capital, inclusive com apoio governamentais. Têm sido 
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ameaçados, seus territórios invadidos e, mas resistência para conseguirem tão 

somente viver produzindo e reproduzindo no campo. Segundo Carvalho (2013), A 

concentração de terra pelas empresas capitalista vem se concretizando com o apoio 

massivo das políticas governamentais e, que seus negócios caminham lado a lado 

com os dos governos. Carvalho, (2013, p. 1-2), sustenta em seu trabalho, a 

assertiva: 

[...] No âmago do sinistro desenrolar desse modelo capitalista de 
desenvolvimento rural tanto as pessoas como a natureza se tornam 
mercadorias. E os povos laboriosos do campo, como a massa de 
camponeses, os ribeirinhos, os extrativistas, os quilombolas e os povos 
indígenas camponeizados, são mal vistos pelos empresários do 
agronegócio, não apenas porque diferentes dos capitalistas, mas, 
sobretudo, por considerarem como o centro das suas racionalidades e 
emoções a reprodução social da família e não o lucro; por serem 
persistentes e duradouros no seu modo distinto de produção, de 
extrativismo e de viver; por desfrutarem uma relação amorosa com a 
natureza. 

Esse processo é contínuo e vem de longas datas. Este tema é relevante na 

escola, mas não pode ser discutido de modo tão simplista entre os alunos. E 

meritório trabalhar este tema em sala de aula e, abordá-lo na perspectiva da luta 

pela sobrevivência e pela manutenção destes grupos no campo. 

Figura 16 - A mecanização do campo – livro didático do 4º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 
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A figura 16 traz em sua imagem a representação do êxodo rural como um 

problema social do município. Segundo as autoras são as necessidades e 

exigências da sociedade que estimulou a transformação no campo. O trabalho no 

campo passou a ser mecanizado por conta da tecnologia e também para alimentar a 

fome no mundo. Na verdade, como já reportado neste trabalho. O grande capital 

para mecanizar o campo, se firmou no discurso ideológico da produção de alimentos 

para alimentar a população mundial, discurso este implementado por empresas 

capitalistas interessadas em lucrar com o denominado pacote tecnológico. Este é o 

discurso ainda reproduzido nos livros didáticos, como se pode observar.  

Figura 17 - Trabalho e renda – livro didático do 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

A crítica dispensada em relação à figura 12, reside em parte do texto, quando 

as autoras afirmam que o trabalho no campo é importante para o nosso país e que 

graças aos povos do campo o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos 
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mundiais. O Brasil entra no ranking dos maiores produtores, mas a produção em 

grande escala geralmente não compete aos povos do campo, como afirmado. 

Entende-se por povos do campo, os que vivem no e do campo. Regularmente, não 

são estes que trabalham nas grandes lavouras, pois em muitos casos, esse trabalho 

requer mão de obra qualificada, às vezes oriunda da cidade. Outras vezes sim, por 

não ter seu meio de produção principal, a terra. Então são designados aos trabalhos 

mais inferiores, que não requer formação, especialização.  

Aqui as autoras se referem à mecanização do campo como se estes avanços 

tecnológicos fossem responsáveis pela produção de alimentos para suprir a 

alimentação da população mundial. O que não se confirma, no caso brasileiro, pois 

segundo o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Agricultura 

Familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos são disponibilizados 

para o consumo da população brasileira. Ademais, a produção em grande escala 

tem como objetivo produzir para exportação, para atender aos anseios capitalistas. 

É bom enfatizar: agora é oficial que a pequena produção familiar produz 
parte significativa dos alimentos, sendo que, depois da divulgação dos 
dados, foi disseminada em diversos meios a média de que a agricultura 
familiar era responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil 
(MITIDIERO JUNIOR; BARBOSA; SÁ, 2017, p.14). 

Na sequência do texto, as autoras ainda lamentam muitos trabalhadores do 

campo não possuírem carteira de trabalho. Contudo, o que a vertente campesinista 

do PQA não compactua com o assalariamento dos povos que vivem no campo, mas 

vislumbra a constante luta pela terra para que, possam viver, trabalhar e sustentar a 

si e suas famílias. Ainda na imagem elas explicam que a carteira de trabalho serve 

para garantir o direito do trabalhador. Todavia, o direito à terra ao camponês 

também está previsto. É necessário exercitar a luta por este direito. 
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Figura 18 - Produção e renda familiar no campo – livro didático do 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

De acordo com a figura 19, a imagem propaga o assalariamento e 

comercialização do produto do trabalho como fonte de lucro. Esta não é uma 

perspectiva camponesa pautada no PQA, pois estimula a lucratividade. Como as 

autoras generalizam o trabalho como um gerador de lucro. Pode-se pensar que a 

perspectiva de campesinato se encontra embasada na vertente proletarista do PCA, 

o qual faz suas defesas nesse sentido. O camponês não comercializa o excedente 

de seu trabalho e sim, compra outros produtos que sua propriedade não produz. 

Não se poder fazer generalizações, pois no campo não há apenas o trabalhador 

assalariado, mas reside também os que são proprietários camponeses e nesse caso 

esse conteúdo está alheio à sua realidade. 
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Figura 19 - O trabalho e a natureza – livro didático do 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Na figura 20, percebe-se no terceiro parágrafo há uma dicotomia novamente, 

pois, para as autoras, as atividades no campo são necessárias para as da cidade 

também ocorra. A figura induz novamente à dicotomia entre campo e cidade, pois, 

colocam atividades econômicas agrícola, pecuária e extrativista como do campo. O 

que de fato são e a indústria, armazéns, supermercados como sendo da cidade. 
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Figura 20 - As desigualdades no campo – livro didático do 5º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

De acordo com as autoras, na imagem da figura 20, tratam sobre 

desigualdade no campo. Abordam a questão da concentração de terras. Para elas o 

desenvolvimento das indústrias e afirmam que as inovações tecnológicas 

aumentaram consideravelmente as desigualdades no campo. Contudo, a 

desigualdade se dá inclusive na distribuição de tecnologias, pois, quando se trata de 

já que vários campesinos não têm acesso às inovações tecnológicas.  

Aqui, o texto refere-se ao acesso de bens e serviços pelas comunidades 

rurais. 

No século XXI, boa parte das comunidades que vivem no campo tem ao seu 
alcance serviços como energia elétrica, sinal de televisão, telefonia, escolas 
e acesso à internet – situação bem diferente da registrada até algumas 
décadas atrás, em que o campo era sinônimo de atraso e onde as notícias e 
informações tardavam a chegar. (MARES; ALMEIDA, 2015-2016, p. 141). 

Para as autoras, o atraso do campo foi superado, pois colocam a situação do 

campo atrasado como se hoje não tivesse essa concepção. Contudo, a ideia de 
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atraso, como afirmado anteriormente, ainda se tem a noção do campo atrasado, em 

que a cidade é superior. As consequências disso são uma educação de perspectiva 

urbanocêntrica, enquanto o campo fica à mercê das políticas elaboradas para as 

escolas das cidades. 

Figura 21 - Produção no campo - 5º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Na figura 21, a imagem demonstra o já discutido, principalmente em relação 

ao assentamento Oziel Alves Pereira onde está localizado a Escola Municipal 

Bandeirante. Os assentados destinam a produção de leite para os laticínios da 

região. Quando no texto contido na imagem, as autoras afirmam que resolvem o 

problema do transporte, isso é realidade, pois infere a reclamação dos assentados. 

Segundo eles, estradas são ruins e, a cidade fica cerca de 40 km de distância deles, 

o que dificulta o transporte da produção. 

Além disso, há a aproximação do conteúdo do LDGC com as discussões 

teóricas elaboradas, da subordinação do camponês ao capital. Na realidade não é 
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uma parceria, é a imposição do capital. Para os camponeses esta é um maneira de 

resistir frente às investidas do capitalismo no campo. As colocações das autoras se 

aproximam da concepção do PCA. Embora não esteja explicito as concepções das 

autoras, ao analisar imagens e textos é o que se concebe.  

Figura 22 - Imagem de marcha do MST 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

Este trecho, da figura 22 abordando os movimentos socioterritoriais, omite o 

real motivo da organização destes movimentos, pois se sabe que são organizados 

para lutar por direitos sociais e pela conquista de seus territórios, como, por 

exemplo: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), organizado para 

reivindicar o direito à terra e o direito à vida digna no campo. Além disso, faz parte 

desse movimento a luta pela Educação do Campo. 

Como apresentado no trecho citado, percebe-se que as autoras lançam o 

conteúdo, o qual, embora não seja neutro, também não consiste em um texto crítico. 
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Assim, o professor de Geografia precisa estar preparado para tecer as críticas 

necessárias, abordando as questões relacionadas ao latifúndio e ao agronegócio e 

que, o resultado de ações de grupos atrelados ao capitalismo agroindustrial tem 

maior parcela de responsabilidade na transformação das paisagens. 

Figura 23 - Produção no campo – livro 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci Gonçalves 
Santiano. 

No texto do capítulo 3, escrevem:  

Antes de 1960 aproximadamente, a maior parte das famílias brasileiras vivia 
no campo. Mas por um grande período, a falta de empregos e as condições 
precárias de vida no campo levaram muitos campesinos a se mudar para as 
cidades (MARES; ALMEIDA, 2015-2016, p. 131). 

O verdadeiro motivo não pode ser considerado a falta de emprego e 

condições precárias de vida no campo, pois essas condições têm uma razão de ser 
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e não está explícito no discurso das autoras. É refutada, em suas falas, a 

expropriação e a expulsão do camponês do campo, pela ampliação das relações 

típicas do capitalismo no campo e a inserção cada vez maior de tecnologias que 

substituem o trabalho humano. Como consequência disso, pode se mencionar a 

concentração fundiária, a expansão dos monocultivos para exportação, Também a 

violência praticada com os povos do campo, os assassinatos, por exemplo. 

Figura 24 - Agricultura familiar – livro 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – 
Coleção Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, 
Silvaci Gonçalves Santiano. 

Sobre a agricultura familiar, assim aparece: 

No Brasil, milhões de pessoas vivem da agricultura familiar. A agricultura 
familiar tem as seguintes características: a mão de obra é familiar, toda a 
família trabalha na propriedade e vive do que produz, o gerenciamento da 
propriedade é feito pela própria família; a produção é praticada em 
pequenas áreas de poucos hectares. (MARES; ALMEIDA, 2015-2016,  
p. 132). 

Esse texto induz ao entendimento de que a concepção ideológica tem 

conotação neoliberal, pois aparecem as características da Agricultura Familiar, a 
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qual foi definida pelo Estado, a partir da Lei 11326, de 24 de julho de 2006. Essa lei, 

segundo Mitidiero Junior e Barbosa, Sá (2018), transformou o camponês, sujeito 

histórico em Lei, transformando também seu modo de vida em um “jeito de ser”. 

Esse texto é a evidência da refutação do camponês, pois a maneira como é dito, faz 

com que o discurso o contemple como classe social. Diante disso, há dois territórios 

em disputa no campo – território do camponês e território do agronegócio – ao passo 

que se nega o camponês, o agronegócio é evidenciado. 

Figura 25 - O campo como belo – livro 3º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – 
Coleção Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, 
Silvaci Gonçalves Santiano. 

No capítulo 3, da unidade 4, diz o seguinte: “Em geral, o campo é um lugar 

bonito e agradável para se viver. Além dos próprios habitantes do campo, moradores 

da cidade utilizam certas áreas do campo para lazer e descanso”. Mares, Almeida, 

(2015-2016, p. 142). Neste parágrafo, percebe-se novamente a objeção da realidade 

camponesa, pois depende das condições em que as pessoas vivem para que o 

campo seja bonito e agradável. 

A utilização do campo como espaço de lazer e descanso está cada vez mais 

comum, impactando também na vida dos camponeses. Diante do avanço do 



288 

agronegócio no campo, os camponeses, com dificuldades para manter as 

propriedades, muitas vezes optam até por atividades relacionadas ao turismo, as 

quais complementam suas rendas. Também muitas vezes visto como campo 

bucólico, com traços atrasados e, ao mesmo tempo, contemplativo, atraindo 

pessoas das grandes cidades para a compra de terras, para lazer. 

Figura 26 - Êxodo rural – livro 4º ano 

 
Fonte: Livros didáticos específicos para os alunos do campo – Coleção 
Novo Girassol (2015-2018). Organização: RODRIGUES, Silvaci 
Gonçalves Santiano. 

Ao mencionar o êxodo rural: 

Em geral, as pessoas do campo costumam migrar mais para a cidade do 
que os moradores da cidade vão morar no campo. No Brasil, ainda é 
comum o êxodo rural, movimento migratório em que famílias campesinas 
saem do campo e vão para a cidade em busca de melhores condições de 
vida e trabalho. (MARES; ALMEIDA, 2015-2016, p. 143,). 

O discurso do êxodo rural refuta a existência de gente no campo, pois o 

êxodo pressupõe migração em massa de uma só vez, induzindo ao sentido de 

“esvaziamento” do campo. Contudo, esse espaço (o campo) não está vazio, existe 

gente no campo e essa gente necessita de políticas públicas que as atendam, que 

as beneficiem, como se percebeu ao longo de todo o trabalho, nos dados de 
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população do campo, nas entrevistas realizadas com os camponeses. Assim, é 

importante considerar as pessoas que vivem no e do campo. São cerca de 30 

milhões de pessoas segundo o IBGE (2010). 

No capítulo 2, da unidade, 3 há a abordagem sobre as comunidades 

campesinas. Segue o texto: “A comunidade onde você mora recebe o nome de 

comunidade campesina. Alguns modos de viver, pensar, de trabalhar e de festejar 

podem ser semelhantes em várias comunidades campesinas. Outros podem ser 

próprios de uma única comunidade.” Mares; Almeida, (2015-2016, p. 143,). 

No segundo parágrafo, ainda na página, escrevem: 

As comunidades campesinas têm um jeito próprio de viver que deve ser 
respeitado e valorizado, principalmente pelas pessoas que vivem no campo. 
Devemos valorizar o lugar que nos acolhe, que nos alimenta, que nos torna 
gente do campo. Ser campesino é viver do campo e no campo. (MARES, 
ALMEIDA, 2015-2016, p. 143. Grifo dos autores). 

O fato de as autoras colocarem que as comunidades campesinas devem ser 

valorizadas, principalmente pelos que vivem no campo, remete a um sentido de que 

quem vive na cidade não valoriza os povos. Contudo, de acordo com os 

pressupostos da Educação do Campo, o objetivo é propor mudanças na sociedade 

brasileira, (des)construção de concepções sobre o campo e sobre a população que 

lá vive e ao mesmo tempo (re)construção. 

Sobre trabalho e sobrevivência, segue o texto: 

Nós tempos de hoje, o morador do campo que conseguiu sobreviver ao 
grande êxodo rural ocorrido no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980 
sobrevive de várias maneiras; tirando o sustento da sua própria terra 
(agricultores familiares e assentados); atuando como meeiro ou arrendatário 
(trabalhando nas terras alheias); sendo assalariados em grandes empresas 
ligadas ao agronegócio, como fixo ou temporário (volante ou boia fria) [...] O 
cenário atual do trabalhador do campo pode ser explicado em parte por falta 
de políticas governamentais eficientes nos últimos 50 anos que fixassem o 
trabalhador no campo, pela indisponibilidade de crédito e falta de 
capacitação técnica e proteção jurídica contra grilagem de terras. (MARES; 
ALMEIDA, p. 2015-2016, 117). 

Analisando textos e imagens dos livros didáticos, percebe-se que não há 

neutralidade nas propostas das autoras. Em suas abordagens estão implícitos 

conceitos concebidos a partir do Estado. Assim, como conceitos e categorias ditos 

de maneira que refutam o campo como campo do camponês, evidenciado assim o 

agronegócio. 
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O papel do professor em sala de aula é importantíssimo, pois ele é o 

articulador entre esse conteúdo e as realidades dos educandos. A abordagem dos 

autores seguirão sempre suas perspectivas teórico-ideológicas. Nos livros 

analisados não aparece o conceito Questão Agrária de maneira explicita. Contudo 

cabe ao professor de Geografia, ao tratar toda a temática relacionada ao campo de 

modo crítico, abordar todos os elementos que possibilitam tratar desde tema tão 

caro às populações do campo e toda sociedade. Segundo o PCN, 

“Independentemente da perspectiva geográfica, a maneira mais comum de ensinar 

Geografia tem sido por meio do discurso do professor ou do livro didático [...]”. (PCN, 

1988, p. 20). 

Os conceitos como: latifúndio, minifúndio, agricultura familiar, desigualdades 

sociais no campo, inovações tecnológicas no campo, produção de alimentos, 

reforma agrária, trabalhador do campo, êxodo rural, mecanização do campo etc. 

podem ser utilizados e propiciarem discussões referentes à questão agrária que traz 

em seu bojo todas as temáticas mencionadas. 

Contudo, tanto nos LDGC, como nas falas dos professores e gestores, 

percebe-se que, a Questão Agrária, a qual envolve todos esses temas, é por eles 

desconhecida. Os livros são materiais importantes , mesmo tendo notado falhas. Por 

isso, se faz necessário capacitar o professor para trabalhar com a Educação do 

Campo, para que possam ter consciência crítica e política para melhor lidar com os 

LDGC. As demandas dos movimentos socioterritoriais em relação a um material 

didático específico para o campo foi em parte atendida, pois o Governo 

disponibilizou o material solicitado. 

Entretanto, considerando todo seu processo de elaboração, escolha e 

utilização por parte dos usuários destes materiais, não é suficiente para a 

concretização da Educação do Campo, na perspectiva da formação para a luta em 

busca de superação da Questão Agrária.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de mais nada, cabe salientar alguns obstáculos ocorridos durante o 

trabalho de campo que, mas de modo geral, não comprometeu a pesquisa. Também 

é importante mencionar sobre o acesso às propriedades camponesas e às 

comunidades (povoados, distritos e assentamentos), aos alunos, às escolas e até 

mesmo o acesso aos professores, coordenadores e gestores devem ser 

mencionados, pois, mais pessoas poderiam ter sido contatadas, se não fossem as 

distâncias. No início da pesquisa de campo, muitas vezes foram muitas idas às 

propriedades, no intuito de encontrar os pais dos estudantes para autorizá-los a 

participarem das pesquisas e também para concederem a entrevista, mesmo assim, 

muitos deles não foram encontrados. 

Outro obstáculo foi a dificuldade, em alguns momentos, em que mesmo 

explicando a pesquisa, os pais não autorizaram seus filhos responderem as 

questões. Muitas vezes orientados pela escola que, por medo de incorrer em algum 

prejuízo, orientava os pais a não concederem as entrevistas e nem autorizarem seus 

filhos. 

Em relação ao trabalho, é importante destacar que, a partir da graduação, foi 

se percebendo a importância dos livros didáticos para o uso de professores e 

estudantes nas escolas do campo e, assim, aguçando o interesse pela pesquisa 

sobre estes materiais. Por isso, a tese aqui elaborada partiu do pressuposto de que 

os LGDC, elaborados para os camponeses, os quais serviriam para atender as suas 

próprias demandas, não têm cumprido totalmente este papel, pois se pode perceber 

que há a interferência estatal, qual mantém o controle destes materiais, desde sua 

elaboração até sua distribuição. Ademais, no que se refere às escolas, ainda há a 

influência do Estado, pois a educação que se pauta no modelo neoliberal determina 

o que se ensina e como se ensina nas escolas. 

Durante a pesquisa, foi possível perceber que, ao longo dos anos, o livro 

didático tem sido objeto de estudo e passou por etapas de desenvolvimento, entre 

elas a criação do PNLD e, recentemente, do PNLD-campo. E, as mudanças pelas 

quais passaram foram influenciadas pelos contextos históricos pelos quais o país 

passou desde a década de 1990. Em 2013, foram lançados os livros didáticos 

específicos para as escolas do campo, por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), do Governo Federal. O lançamento do PNLD-Campo se 
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encarregou, até 2016, da seleção, análise e distribuição das obras didáticas que 

estivessem em consonância com a Educação do Campo que, por sua vez, pauta-se 

nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo. 

Diante da hipótese levantada a partir da qual se acreditou que esses materiais 

não cumprem a função para o que foi proposto, esta foi confirmada, tendo em vista 

uma série de fatores impeditivos, uma vez que o Estado possui total controle sobre 

as obras didáticas distribuídas no país. Também, os grupos privados, editoras 

interessados na lucratividade. Além disso, as escolas localizadas no campo não 

estão totalmente preparadas para o trabalho com estes materiais. Algumas vezes 

mesmo tendo a oportunidade de adquirir os livros, preferem trabalhar com os da 

cidade, como se percebeu nas entrevistas com educadores, coordenadores e 

secretários de educação. 

Os estudantes utilizam mais os LDGC do que outras fontes de informações, 

mas o livro por si só não da conta do processo. É necessário a preparação do 

professor, para a utilização destes matariais. Contudo, algumas escolas sequer 

chega a pedir os materiais, em outras, quando são pedidos, as vezes ficam parados 

na escola, pois, os professores não os utilizam. 

A Educação do Campo está em constantes disputas com o território da 

educação rural, a qual desde o início de sua existência, foi pensada de cima para 

baixo, alicerçada nos modelos neoliberais, difusores do capitalismo. Assim, nesta 

pesquisa o que se defende é a Educação do Campo para a instrumentalização de 

estudantes capazes de compreender suas realidades e reivindicar mudanças. 

Contudo, em nenhuma das escolas se pratica esta modalidade educacional. 

Sabendo que há uma Questão Agrária que envolve os camponeses, é 

importante que estudantes, pais/responsáveis, e profissionais que atuam nas 

escolas do campo compreendam estes materiais, entendendo como tal questão é 

apresentada neles, já que foram pensados para atender as especificidades dos 

povos que vivem no/do campo. 

O problema da questão agrária no país, como foi discutido ao longo do 

trabalho, é resultado de um processo histórico moldado por interesses de empresas 

capitalistas vinculadas ao agronegócio e latifundiários, nos quais se criou uma 

verdadeira “questão” que precisa, não apenas ser respondida, mas resolvida. Essa 

deve ser compreendida pelos estudantes camponeses, pelos professores, por 

gestores e secretários de escolas localizadas no campo. Todavia, pelo que se pode 
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observar durante a pesquisa, esse tema ainda está muito distante da compreensão 

de muitos dos envolvidos no processo educacional. 

Ao se propor o estudo que ora se apresenta, fez-se a escolha pela 

abordagem teórico-metodológica que defende o PQA na perspectiva campesinista, 

que defende a superação do capitalismo por meio da luta e conquista da terra por 

meio da reforma agrária da reterritorialização camponesa e sua resistência no 

campo. O objetivo da busca por esse amparo teórico foi evidenciar que os materiais 

didáticos se aproximam muito das teses que defendem o avanço do capitalismo no 

campo como única forma de desenvolvimento, o PCA. Ademais, defende a inserção 

do campesinato no mercado de ou transformando-o em agricultor familiar ou 

tornando proletariado no campo, a serviço da burguesia agrária ou mesmo nas 

cidades ao serem expropriados e expulsos do campo pelo avanço capitalista. 

Ao longo do trabalho foi se percebendo que sem o embasamento dessas 

duas vertentes teóricas é impossível compreender os LDGC, pois os materiais, em 

seus conteúdos e imagens às vezes há a representação do campo do camponês, 

mas os textos nem sempre condizem com as imagens, pois sutilmente há 

contradições existentes.  

Por exemplo, há a representação do agronegócio, que é o modelo em 

expansão no campo brasileiro. Há também representação referente ao campesinato. 

Aqui se manifestam as contradições presentes nos LDGC. E, por meio das vertentes 

paradigmáticas, há possibilidade de se perceber tais contradições, pois elas revelam 

o posicionamento teórico defendido pelos autores das obras, os quais são 

materializados nos LDGC. 

O campo é um espaço em que as disputas territoriais tem sido constantes e a 

educação também se torna um território disputado. O projeto de campo em 

consonância com o PCA, defensor do agronegócio, não corresponde às demandas 

camponesas. Essa teoria embasa as defesas dos detentores do capitalismo agrário 

que também são donos das terras e as utilizam para a produção de grãos para a 

exportação, expropria e ou subordina o camponês ao capitalismo. 

É fato que o conceito da Questão Agrária é pouco abordado nos materiais 

aqui estudados, pois, é um tema que de certo modo está sob o controle estatal e 

influenciado por interesses de classes. Ele tem um “tempo certo” para ser abordado 

nas escolas por meio dos materiais que são criados a partir do currículo nacional. 

Entretanto, não é necessário adentrar no conceito em específico para trabalhar a 
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Questão Agrária com os estudantes do campo, já que há um livro que aborda os 

territórios do agronegócio e do campesinato. Se a Questão Agrária, na prática é fruto 

da materialização dos conflitos advindos das disputas entre esses os dois territórios, 

a abordagem deve ser feita pelo professor. 

Observou-se que os professores, coordenadores e secretários de educação 

pesquisados não conhecem os princípios da Educação do Campo, suas diretrizes, 

elementos que norteiam os livros didáticos. Ademais, não possuem conhecimento 

aprofundado acerca da Questão Agrária. Isso se constatou durante a pesquisa, pois 

ao elaborarem argumentos sobre o tema, as falas se resumem à Reforma Agrária, 

portanto uma confusão entre os conceitos. 

Secretários e coordenadores também desconhecem documentos, como as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, e, consequentemente, 

os princípios da Educação do Campo. Mas afirmam que as escolas são do campo. 

No MEC não se utiliza a denominação escola do rural, contudo, quando se 

implementa a Educação do Campo, muda se a matriz curricular para atender. Assim, 

não há como saber de antemão, anterior às visitas de campo é de fato do campo ou 

rural. Desse modo, é necessário fazer a descoberta durante as pesquisas e 

caracterizá-las como do campo ou não. 

Mesmo algumas escolas utilizado os materiais didáticos específicos para o 

campo, não podem ser consideradas do campo. Concluiu-se que todas as escolas 

pesquisadas se caracteriza apenas como escolas rurais. Em que utiliza a matriz 

curricular urbana, é o mesmo das escolas urbanas, não se pautam nas diretrizes 

operacionais e seus profissionais não possuem formação para atuar nas escolas 

localizadas no campo.  

Além disso, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) são os mesmos usados 

nas escolas localizadas nas cidades, são elaborados, em sua maioria, sem a 

participação dos professores e de representantes da comunidade. Em nenhuma das 

escolas pesquisadas havia um PPP condizente com as propostas da Educação do 

Campo. Pode-se afirmar que o LDGC consiste em apenas mais um instrumento 

didático que não cumpre o papel ao qual foi proposto, qual seja, contemplar a 

realidade dos camponeses no sentido da apresentação da abordagem campesinista 

do PQA.  

Contudo, não se pode condenar ou depreciar estes materiais como se fossem 

totalmente inúteis, pois embora existam várias inconsistências, como pode-se 
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apontar a partir desta pesquisa, os LDGC são considerados importantes para os 

alunos do campo e uma conquista, haja vista que os livros da cidade apresentam 

conteúdos mais voltados para as cidades. 

Assim, mesmo não contendo conteúdo só voltado à representação dos 

camponeses, muitas vezes prevalecendo a predominância de conteúdos e imagens 

representativas do campo do agronegócio, condizentes com o PCA, eles podem 

fomentar a discussão sobre a Questão Agrária no Brasil, na perspectiva do PQA, 

baseada na vertente campesinista. Contudo, a partir da análise conclui-se que os 

livros didáticos não se enquadram no PQA. 

Percebe-se que é essencial que se promova a formação dos profissionais que 

atuam nas escolas localizadas na MRG de Iporá e Aragarças. Primeiro, para 

entenderem a importância dos livros didáticos específicos para o campo, pois, dessa 

forma os livros chegarão aos professores, já que a escolha é feita pelas secretarias. 

Segundo, para o bom apreoveitamento destes materiais, pois no momento em que 

os professores têm em mãos os LDGC e os utilizam, mas não entendem as bases 

que os originaram nem seus objetivos, eles podem se tornar insignificantes diante da 

grande importância que lhes são conferidas. 

A Geografia enquanto disciplina que tem como objetivo estimular o estudante 

pensar seu espaço de vivência também pode ser aliada no ensino-aprendizagem e 

auxiliar na formação dos camponeses como sujeitos críticos e nesse processo 

compreender a importância do campo, seus problemas e as relações sociais que lá 

ocorrem, bem como as que se dão entre o campo e a cidade. Sabe-se que, a 

Geografia enquanto componente curricular pode auxiliar os estudantes do campo a 

pensar suas realidades, seus espaços e seus territórios. Permite a eles 

compreenderem as tensões e os conflitos existentes no campo. Assim, a partir dos 

conteúdos dos LDGC se terá em mãos um instrumento auxiliar na compreensão da 

realidade camponesa.  

A Questão Agrária é um tema de urgência no Brasil e poderia ser abordado 

intensamente nos livros didáticos do campo, pois, esta é uma oportunidade para 

levar o conhecimento sobre tal questão para que, estudantes, professores e 

gestores e pais, compreendam melhor a realidade do campo e atuem para promover 

a mudança da realidade posta. Mudança esta que venha possibilitar a solução da 

Questão Agrária e a promoção de melhor qualidade de vida para os povos que 

vivem no e do campo, bem como para toda a sociedade. 
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Para que os envolvidos possam compreender que a Questão Agrária é 

resultado de um processo histórico de usurpação e apropriação ilegal de terras. Que 

os camponeses por meio destes materiais possam ter conhecimento das realidades 

do campo para saber enfrentá-las. Que estes materiais enquanto materialidade do 

território imaterial se territorialize juntamente com seus pilares, a Educação do 

Campo. 
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APÊNDICE A - Questionário/roteiro de entrevistas aos alunos 

Questionário/roteiro de entrevistas aos alunos 

1.2 - Quantas pessoas moram em sua casa? 

1.3- Quais atividades são desenvolvidas na propriedade? 

1.4 - A propriedade é da família? 

1.5 - O que é o campo para você? 

1.6 - Você gosta de viver no campo? Por quê?  

1.7 - Você ajuda seus pais em alguma atividade no campo? 

1.8 - Você tem vontade de morar e estudar na cidade? Por quê? 

1.9 - Qual ano você está cursando? 

1.10 - Você gosta de estudar na escola do campo? 

 

Quanto ao livro didático 

1.11- Quais os conteúdos que você mais gosta de estudar no livro didático de 

geografia e por quê? 

1.12 - Você usa o livro didático específico para o campo ou livro didático da cidade? 

1.13 - Você utiliza algum outro material como fonte de pesquisa na aula de 

Geografia ou apenas o livro didático de Geografia? 

1.14 - Você usa o livro de Geografia apenas na escola ou usa em casa? 

1.15 - Quais outras fontes de informação a que você tem acesso em sua casa? 

1.16 - O professor (a) deixa alguma atividade do livro para desenvolver em casa? Se 

positivo, quando há atividades para casa, você só pesquisa no livro usa outro 

material? Qual/quais? 

1.17 - Você faz as atividades de Geografia sozinho ou precisa da ajuda de alguém? 

Se positivo, quem geralmente ajuda? 

1.18 - Você consegue relacionar o conteúdo do livro didático de Geografia com sua 

realidade?  
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APÊNDICE B - Questionários/roteiro de entrevista para pais de 

 alunos ou responsáveis 

Questionários/roteiro de entrevista para pais de alunos ou responsáveis 

1 - Há quanto tempo você vive no campo? 

2 - Gosta de viver no campo? 

3 - O que é o campo para você? 

4 - Você vive do campo? 

5 - Você trabalha em sua propriedade? 

6 - Quantos filhos você tem? 

7 - Seus filhos ajudam em alguma atividade no campo? 

8 - Seus filho/filhos estudam na escola do campo ou na escola urbana? Por quê? 

9 - O que você pensa sobre a escola do campo? 

10 - Você prefere seus filhos estudando no campo ou na cidade, por quê? 

11 - Você conhece os livros didáticos do seu filho/filhos 

12 - Você ajuda em alguma atividade da escola? Como? 
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APÊNDICE C - Questionários/roteiro de entrevista aos professores 

Questionários/roteiro de entrevista aos professores 

1- Qual a sua formação? 

2 – Quantos alunos você tem em sua turma? 

2 - Por que você trabalha em escola do campo? 

3 - Você considera importante a escola do campo, por quê? 

4 - Você utiliza o livro didático de Geografia Específico para o Campo? Se positivo, 

você tem dificuldade em trabalhar com esse material? Por quê? 

5 - Como você trabalha o conteúdo do livro didático? 

Como você trabalha o livro didático? Explique 

6 - Você sabe se os alunos buscam outras fontes de informação ou eles utilizam 

apenas o livro didático? 

7 - Você analisa o livro didático antes de levar ao conhecimento dos alunos? Se 

positivo, como é feita esta análise? 
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APÊNDICE D - Questionários/roteiro de entrevista aos gestores 

Questionários/roteiro de entrevista aos gestores 

1 - Quantas escolas localizadas no campo se encontram em funcionamento no 

município 

2 - Quantos professores trabalham na escola/escolas do município? 

3 - Você acredita que a(s) escola/escolas são do campo ou rural? Por quê? 

4 - Você considera importante a escola do campo para os alunos que vivem no 

campo? Por quê? 

5 - Os professores que atuam possuem formação específica ou qualquer tipo de 

formação voltada ao camponês? 

6 - Qual a formação dos professores que trabalham na/nas escolas? 

7 - Quais os principais problemas enfrentados pela gestão atual (2017 – 2018) 

8 - A escola possui um Projeto Político Pedagógico? Se positivo, qual a proposta 

pedagógica contida nele? Você acredita que essa proposta atende os alunos do 

campo? 

9 - Você Conhece as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo 

10 - A escola/escolas se orienta pelas Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica do Campo? Como? 

 

Quanto aos materiais didáticos 

11 - Os livros didáticos utilizados pela secretaria Municipal de Educação são 

específicos para o campo ou específicos para a cidade?  

12 - Como é feita a escolha deste material? 

13 - Quais os critérios para seleção dos livros didáticos? 

14 - Os livros são disponibilizados para todos os alunos? 

15 - O professor de Geografia recebe um livro? 

16 - Ele é obrigado a utilizar o livro didático em suas aulas ou pode utilizar outras 

fontes de pesquisa? 

17 - Você considera importante ou não o livro didático específico para o campo? 

 
 


