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Resumo

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de captar as
representações sobre o rural e os povos do campo em uma coleção de livros
didáticos de história, direcionada aos anos finais do ensino fundamental. Em
que medida os manuais escolares refletem a complexidade e heterogeneidade
do rural em suas narrativas? Livro didático, configuração, rural e representação
são alguns dos conceitos-chave da análise. O primeiro apreendido como um
artefato complexo, objeto cultural envolto em uma gama de influências,
discursos, saberes de mundo e ideologias de uma determinada época;
portanto, o manual escolar reflete os conflitos de representação. Esta é
caracterizada pela diversidade de discursos dos diferentes grupos que buscam
impor seus valores e concepções de mundo aos demais. A análise da
configuração social, por sua vez, permite pensar esta mesma diversidade de
atores sociais e seus conflitos, mas também as relações de interdependência
estabelecidas entre os mesmos através das trocas de influência e informação.
O fenômeno também permite apreender as influências mútuas entre os
diferentes lugares que compõem o espaço; campo e cidade, por exemplo. O
rural, portanto, é compreendido como elemento em constante transformação,
devido às influências que recebe por meio da sua relação de interdependência
com as áreas urbanas. A análise, destarte, foi construída com base em uma
perspectiva interdisciplinar, dando voz a historiadores, geógrafos, sociólogos e
pedagogos, que contribuem para a análise não só do objeto de pesquisa em
questão, o livro didático, mas também para o entendimento da complexa
configuração socioespacial onde o mesmo é produzido e consumido, influente
e influenciado. Para a coleta de dados, foi realizada uma leitura analítica das
narrativas textuais, abordagens pedagógicas, trabalho com documentos e
exercícios propostos pelo material. A análise permitiu captar a presença de
quatro categorias de representação do rural: local destinado ao cultivo da terra
e fornecedor de produtos primários; representação associada às adversidades
econômicas e sociais; localidade de domínio político e econômico dos
latifundiários; local de conflitos sociais entre proprietários e trabalhadores.
Observa-se que a narrativa é dedicada, quase que exclusivamente, à descrição
dos processos políticos e econômicos do passado, pouco incentivando a
compreensão discente sobre a relação passado-presente. Como
consequência, a obra em questão, utilizada em escolas de comunidades rurais
do município de Apodi-RN, pouco contribui para a reflexão sobre a
heterogeneidade e as novas configurações do rural, assim como não estimula
a apreensão da influência mútua estabelecida entre o campo e os centros
urbanos. As conclusões apontam ainda para a necessidade de abordagens
interdisciplinares no livro didático de história, o que contribuiria para a
problematização do campo, captação da sua dinamicidade e complexidade por
parte do alunado.
Palavras-chave: Livro didático; configuração; representação; rural.

ABSTRACT

This research was developed in order to capture the representations of the rural
people and the field on a collection of history textbooks, directed the final years
of elementary school. To what extent textbooks reflect the complexity and
heterogeneity of rural in their narratives? textbook, setting, rural and
representation are some of the key concepts of analysis. The first perceived as
a complex artifact, cultural object wrapped in a range of influences, speeches,
the world of knowledge and ideologies of a particular time; therefore, the
textbook reflects conflicts of representation. This is characterized by the
diversity of discourses of different groups who seek to impose their values and
worldviews of others. The analysis of social setting, in turn, allows us to think
the same range of social actors and their conflicts but also the interdependence
of relationships established between them through the exchange of information
and influence. The phenomenon also allows us to apprehend the mutual
influences between the different places that make up the space; countryside
and city, for example. The country, therefore, is understood as an element in
constant transformation due to the influences it receives through its
interdependent relationship with urban areas. The analysis Thus, it was built
based on an interdisciplinary perspective, giving voice to historians,
geographers, sociologists and educators, contributing to the analysis not only of
the research object in question, the textbook, but also to the understanding of
the complex socio-spatial configuration where it is produced and consumed,
influential and influenced. For data collection, an analytical reading of textual
narratives was held, pedagogical approaches, working with documents and
exercises proposed by the material. The analysis allowed to capture the
presence of four categories of rural representation: location for the cultivation of
land and supplier of primary products; representation associated with social and
economic adversity; Location of political and economic domination of the
landlords; place of social conflicts between owners and workers. It is observed
that the narrative is devoted almost exclusively to the description of the political
and economic processes of the past, little encouraging student understanding of
the past-present relationship. As a result, the work in question, used in rural
communities of schools in the city of Apodi-RN, does little to reflect on the
diversity and the new settings of rural, and does not stimulate the seizure of
mutual influence established between the field and urban centers. The findings
also point to the need for interdisciplinary approaches in the history textbook,
which would contribute to the questioning of the field, capture its dynamics and
complexity by the students.

Keywords: Textbook; configuration; representation; rural.
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Introdução

O objetivo principal desta pesquisa é a análise da representação das
localidades rurais, assim como dos indivíduos que as habitam, no livro didático (LD)
de história. A produção foi desenvolvida com base no cumprimento de determinados
objetivos específicos, como a análise das representações textuais apresentadas
pelo material; a reflexão sobre a abordagem apresentada pelo mesmo em relação
aos recursos e fontes visuais, como fotografias, charges e pinturas; além da leitura
das atividades apresentadas pela coleção para identificação das representações as
quais os discentes são estimulados a construir a partir da resolução das questões.
Para tanto, é necessária a construção de um marco teórico que permita uma
reflexão acerca dos respectivos conceitos. O LD, constantemente alvo de um senso
comum que, como tal, repercute em representações simplistas que comprometem a
apreensão da complexidade dos fenômenos presentes em sua produção e uso,
assim como sua definição; a localidade rural, por sua vez, concebida como um
recorte heterogêneo, também complexo e cuja categorização, no contexto brasileiro,
conforme Andrade (2002), é ausente de critérios delimitados.
Para que se compreenda a importância do LD enquanto fonte a ser
problematizada pelos pesquisadores, faz-se necessário captar a crescente influência
deste artefato no cotidiano e prática escolares, visto que

[...] o livro didático acompanhou o desenvolvimento do processo de
escolarização do Brasil. Se na primeira metade do século passado os
conteúdos escolares assim como as metodologias de ensino vinham
com o professor, nas décadas seguintes, com a democratização do
ensino e com as realidades que ela produziu [...] os conteúdos
escolares, assim como os princípios metodológicos passaram a ser
veiculados pelos livros didáticos (ROMANATTO, 2004, p.2).

Assim, por vezes, o LD passa a representar mais do que um elemento de
apoio ao professor, na medida em que a atuação deste profissional em sala de aula,
em muitos momentos, encontra-se na dependência dos métodos e conteúdos
propostos pelo material (ROMANATTO, 2004, p.2-3). Para tanto, são presentes um
conjunto de fatores que contribuem para a manutenção de tal conjuntura.
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Em pesquisa anterior com a qual buscávamos, através de entrevistas,
apreender as representações docentes acerca do ensino de história em
comunidades rurais, foram frequentes os relatos sobre as dificuldades dos
professores em buscar informações em outras fontes além do LD. Nas narrativas,
esta aparente dependência surgia diretamente relacionada à precarização do
trabalho docente.
Dado ilustrativo foi a frequência com que os profissionais relatavam o
acentuado ritmo de trabalho que, como uma forma de complementação salarial, se
efetivava em duas ou mais instituições de ensino. Esta informação surgia como uma
justificativa para o pouco, ou nenhum, tempo para o contato com outros materiais de
estudo além do LD em uso (CARMO, 2011, p.26) A esta situação, podemos somar
os casos em que ao profissional é imposta a tarefa de lecionar diferentes disciplinas
para completar a carga horária a ser cumprida na rede pública de educação. Prática
esta que, infelizmente, permanece naturalizada.
Dito isto, é possível compreender o conjunto de fatores que contribuem para
maximizar a influência do LD, através das suas narrativas e propostas pedagógicas,
no cotidiano escolar. Desta forma, o artefato pode representar mais do que um
auxílio pedagógico, ao ter suas narrativas, seu discurso, suas representações
prevalecidas e refletidas na explanação docente e nas atividades realizadas em sala
de aula.
Portanto, um importantíssimo dado coletado já durante a graduação, mas
que na época não fazia parte das nossas indagações, foi guardado e registrado em
nossas considerações finais do escrito monográfico, como possibilidade para futuras
pesquisas. Hoje, a partir deste mesmo dado, temos justificada nossa atual pesquisa
e seu objeto principal: o livro didático.
Este artefato, no Brasil, passa a receber a devida atenção dos
pesquisadores principalmente a partir da década de 1980. O período é marcado pela
influência da História Cultural sobre as produções acadêmicas nacionais. Diante das
novas problemáticas que surgem aos historiadores, efetiva-se um processo de
ampliação do conceito de fontes históricas, principalmente com o fortalecimento dos
estudos culturais. Neste processo o LD deixa de ser visto como um simples manual
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escolar, ganhando representação como um complexo objeto cultural, portanto uma
rica fonte a ser problematizada pelos pesquisadores (SALLES, 2014, p.1).
Desta forma o LD se consolida como uma rica fonte de pesquisa histórica e
educacional, mesmo que em algumas obras que se propõem a discutira diversidade
de fontes e abordagens historiográficas, de grande circulação no meio acadêmico,
este objeto seja sequer mencionado. Sob influência desta “Nova História”, além do
livro, as práticas de leituras também passam a ser analisadas pelos pesquisadores
(SALLES, 2014, p.7).
Importante destacar que, no âmbito da história cultural, e especificamente
nas pesquisas que se propõem a analisar os LD’s, fazem-se presentes as
contribuições do historiador Roger Chartier (1990). No que diz respeito ao livro e às
práticas de leitura, suas análises apontam para um jogo de representações, que
envolve não apenas os indivíduos produtores/autores, mas também os leitores
através das suas diferentes interpretações, sendo estes, portanto, neste processo,
também produtores culturais. É desta forma que as análises de Chartier (1990)
norteiam, nestes escritos, o tratamento dispensado ao LD.
No que diz respeito à conjuntura brasileira, é válido ressaltar ainda que as
pesquisas que buscam problematizar os manuais escolares encontram uma
configuração privilegiada para o seu desenvolvimento: um país de dimensões
continentais e que elaborou o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
Programa este que, segundo Maria Helena Guimarães Castro (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP/MEC), em 2001, situou o país como dono
do maior programa público de compra e distribuição de livros didáticos do mundo,
entrando, por isso, para o Guiness (CASSIANO, 2004, p.6).
O PNLD foi criado em 1985, e seu objetivo inicial se restringia à distribuição
gratuita de livros didáticos para alunos do ensino fundamental de escolas públicas
de todo o país. Dez anos depois, partir de 1995, diante do crescente questionamento
acerca da qualidade das obras adquiridas pelo programa, este foi reformulado,
passando a analisar e avaliar as obras antes de adquiri-las (CASSIANO, 2007, p.15)
Hoje, o programa se mantém como um avaliador de livros didáticos, contratando
equipes de acadêmicos especialmente para este ofício.
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Obviamente que um programa destas dimensões tem enorme influência
sobre o mercado editorial brasileiro. Ao representar a possibilidade de vultosos
lucros para as editoras, haja vista a quantidade de exemplares que o programa
precisa adquirir para dar suporte a todo o território nacional, o PNLD tem repercutido
em uma impressionante agressividade e acentuada competitividade no setor.
Acrescente-se a este fato a entrada de empresas estrangeiras, em especial
espanholas, que têm ingressado no território nacional atraídas pela chance de
vendas em escalas extraordinárias com a aprovação das suas obras pelo PNLD.
Entre estas, podemos destacar o Grupo Prisa, que por meio da editora Santillana
tem se inserido de forma consistente no Brasil (Cassiano, 2007, p. 111). Tais
informações são preliminares para compreender esta guerra de gigantes que tem se
instalado no Brasil, também chamada mercado editorial de LD’s, e que, como
veremos, tem repercutido em mudanças na produção deste material.
Portanto esta pesquisa centra-se na análise do livro didático pensado,
conforme Cunha (2010), enquanto objeto cultural, envolto em uma gama de
influências, discursos, saberes de mundo, ideologias de uma determinada época. A
coleção escolhida para a análise foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC)
para ser utilizada a partir de 2014, consequentemente, está em circulação desde
então. Desta forma, os livros foram categorizados como materiais que satisfazem as
atuais expectativas do trabalho pedagógico, pois passaram pela avaliação dos
pareceristas do programa e foram aprovados.
Como fontes, optamos por analisar uma obra destinada aos anos finais do
ensino fundamental. São livros direcionados ao 6º, 7º, 8º e 9º anos, todos da coleção
Jornadas.hist., editora Saraiva. Para justificar a análise de uma pequena amostra de
unidades, explicitamos a impossibilidade de apreender uma quantidade maior, visto
que a pesquisa demandou leitura atenta, criteriosa, das quatro unidades da coleção.
Em um primeiro momento de coleta de dados, foi realizada uma leitura
integral da coleção, destacando as passagens que relatavam o rural nos diferentes
capítulos, portanto em diferentes momentos históricos. A leitura foi acompanhada de
uma atenção aos recursos iconográficos presentes nos LD’s. Sobre as imagens
apresentadas, também foi possível uma categorização, ou seja, sua diferenciação
de acordo com as formas de utilização e inserção deste recurso em meio à narrativa.
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As questões apresentadas pela coleção também foram analisadas, numa busca por
compreender seu nível de contribuição para a problematização do rural.
No Guia do PNLD 2014 é registrada uma descrição da coleção, afirmandose que, em sua estrutura, “alternam-se capítulos de história geral, da América e do
Brasil, consoante à proposta da história intercalada, privilegiando-se os aspectos
políticos e econômicos em uma organização linear de tempo” (Guia do PNLD, 2014,
p. 62). Eloisa Caimi (2009) apresenta uma reflexão acerca da história intercalada,
afirmando que tal proposta caracteriza-se por uma estruturação

[...] em que os conteúdos de história geral, da América e do Brasil
são apresentados numa sequência de capítulos sem que haja
relações contextualizadas entre eles; trata-se de uma sucessão de
acontecimentos factuais que não ganham significação em
temporalidades mais amplas, com as de média duração (conjunturas)
e as de longa duração (estrutura) (CAIMI, 2009, p.7).

Portanto, nesta proposta, a história geral, do Brasil e da América não
encontram-se em relação de contiguidade, conexão. Diferentemente do que propõe
a história integrada que, como a própria nomenclatura antecede, pressupõe a
integração de múltiplas temporalidades para a construção de uma compreensão
histórica (CAIMI, 2009, p.7).
No que diz respeito à escolha específica desta coleção, enfatizamos que a
mesma foi selecionada por professores que lecionam na mesorregião do oeste do
Estado do Rio Grande do Norte, para ser trabalhada a partir do ano de 20141. As
escolas públicas da rede estadual, nesta região, estão sob a direção da 13ª Diretoria
Regional de Educação, Cultura e Desporto (DIRED), que abrange os municípios de
Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú e
Tabuleiro Grande.

1

Importante lembrar que após a escolha da coleção pelos professores, a mesma é adotada durante
um prazo de três anos. Com o fim desse período, ocorre nova votação para escolher um novo
manual. A coleção Jornadas.hist, da editora Saraiva, portanto, foi escolhida por professores da
disciplina no ano de 2013 para ser utilizada durante os anos 2014, 2015 e 2016. Portanto, apesar da
presença da coleção no Guia do PNLD 2014, trata-se de uma fonte atual, visto que seu uso
permanecerá efetivado na rede pública estadual até 2016.
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Para a análise das fontes, nos centraremos na realização de uma leitura
analítica das suas narrativas textuais, abordagens pedagógicas, trabalho com
documentos e exercícios propostos. Será realizada, portanto, uma coleta de
informações presentes nas narrativas textuais que buscam representar os povos do
campo e o espaço rural.
Importante lembrar que atentaremos, também, para as representações
visuais do rural e dos povos do campo no livro didático de história, visto que os
textos não verbais também expressam as representações presentes na obra. E no
que diz respeito à análise dos recursos iconográficos, recorremos a Dubois (1994)
ao lembrar que, diferentemente do que se pensava no século XIX, a imagem não é
uma representação neutra, mas um instrumento de análise, interpretação e mesmo
transformação do real (DUBOIS, 1994, p.38). Destarte, ao estar sujeita à análise,
existe uma intencionalidade discursiva na fotografia, portanto uma subjetividade a
ser apreendida.
Em relação ao rural, é importante destacar que a produção acadêmica atual
permite apreender duas diferentes perspectivas de análise sobre o tema. Em uma
destas é nítida a influência da discussão em torno da questão agrária e do acesso a
terra no Brasil. Nas pesquisas elaboradas sob tal perspectiva, o elemento campo é
compreendido em conformidade com a definição explicitada por Marshner (2011),
que reflete este espaço a partir do prisma da reforma agrária e dos conflitos que
envolvem a posse da terra.
Estes trabalhos dão ênfase à atuação dos movimentos sociais que
historicamente foram constituídos a partir da luta pela reforma agrária, caracterizada,
por sua vez, pela desapropriação das terras que não cumprem sua função socialprodutividade ou respeito aos direitos trabalhistas dos que a cultivam diretamenteconforme nos ensina Oliveira (2007).
Ainda sobre esta perspectiva, o campo, portanto, torna-se mais que uma
simples delimitação territorial, mas a união de um conjunto de elementos,
constituídos historicamente, e que permitiriam expressar uma identidade específica
para os grupos que o habitam. A histórica luta pela posse da terra, o trabalho,
cotidiano, apresentam-se como alguns destes elementos que unem os movimentos
sociais do campo, e permitiriam falar em uma dita identidade camponesa.
Como consequência deste processo tem-se o reconhecimento desta
identidade, oficializada tanto através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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(LDB), ao estabelecer critérios para a efetivação de uma Educação do Campo,
conforme expõe Munarim (2008), diferenciando-se do modelo de ensino implantado
nos espaços urbanos; assim como através do Programa Nacional do Livro Didático
do Campo (PNLD do campo), uma ramificação do PNLD, surgida a partir de 2013, e
que busca o incentivo à produção de obras pensadas para atender a uma demanda
“camponesa” 2.
Contudo, a partir de outra perspectiva, são expressas principalmente as
transformações econômicas, culturais e a pluralidade do rural brasileiro. Nesta, fazse presente uma análise mais detalhada da categoria espaço, seguida,
consequentemente, das características e elementos que o constituem e contribuem
para sua apreensão: a técnica, cultura, recursos, eventos, sistema de objetos e de
ações e divisão territorial do trabalho são alguns destacados por Milton Santos
(2006).
Pesquisadores como Andrade (2002) e Veiga (2006) analisam a
complexidade e heterogeneidade características destes espaços no Brasil, e
permitem pensá-los a partir da pluralidade em que os mesmos são constituídos.
Suas análises permitem a construção de subsídios intelectuais favoráveis à
superação de representações simplistas e estigmatizadoras do espaço rural,
permitindo, portanto, captar as transformações e as relações que este espaço
estabelece com os demais, os citadinos, por exemplo, influenciando e sendo
influenciados. Assim, de acordo com esta concepção, estabelecer uma identidade
para o campo é uma tarefa bem mais complexa.
Em consonância com esta perspectiva, e a partir do desenvolvimento de um
olhar sensível aos fenômenos e elementos citados, possibilitado pelas contribuições
dos pesquisadores da geografia e suas reflexões acerca da categoria espaço,
justificamos o uso do termo espaço rural nestes escritos. Em contrapartida, ao
também fazerem-se presentes as análises que, através do percurso histórico, do
trabalho, conhecimento de mundo desta população, afirmam a presença de uma
identidade específica, permitindo apreender a existência de um homem do campo, o
conceito campo, conforme Marshner (2011), também se faz presente.

2

As obras do PNLD do Campo não foram escolhidas para análise pois optamos por unidades
destinadas aos anos finais do ensino fundamental, e os LD’s do campo são destinados, até o
momento, apenas aos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, ainda não é possível encontrar
livros didáticos do campo voltado ao 6º, 7º, 8º ou 9º do ensino fundamental, ou ao ensino médio.
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A reflexão sobre o rural a partir destes diferentes pontos de vista permite
compreender que apesar do reconhecimento estatal, expresso na busca pela
implantação de uma educação do campo, por exemplo, falar sobre este espaço
brasileiro é uma tarefa complexa. Contudo, o discurso favorável a implantação de
uma prática pedagógica pensada para atender as expectativas dos povos que
habitam fora dos centros urbanos é presente.
Mas qual representação prevalece no livro didático utilizado por professores
e alunos nestes espaços, mas que não estão presentes no Guia do PNLD do
Campo? O rural sob o prisma da educação do campo, firmando-se na defesa e
reconhecimento de uma identidade e realidade dita diferenciada, específica? Ou fazse presente a reflexão acerca da heterogeneidade deste ambiente, ou seja, suas
diversas formas e as influências que o modificam e o transformam?
Como é possível observar, para análise dos dados adquiridos a partir da
leitura da coleção é imprescindível a elaboração de um marco teórico que permita
melhor compreender as duas perspectivas de interpretação aqui apresentadas: o
campo como espaço de cultura, cotidiano, economia diferenciados dos centros
urbanos, permitindo inferir a existência de uma identidade camponesa; e o rural
plural, transformado e em constante transformação, pensado a partir dos elementos
que constituem e caracterizam o espaço como um elemento complexo, dinâmico, em
constante transformação. Consonante com a primeira perspectiva encontra-se a
educação do campo, e é sobre esta que discutiremos a seguir.
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1. A Educação do Campo no Brasil

Marshner (2011) reflete a definição de campo a partir do prisma da luta por
reforma agrária. Contudo, o campo também é apresentado “como o lugar não
apenas de luta pelo direito a terra, mas também pelo direito à educação, à saúde, à
soberania alimentar, pela preservação das águas, entre outros” (MARSHNER, 2011,
p.42). Desta forma, é possível observar que a questão agrária está no cerne de uma
proposta educacional sensível às especificidades do campo, mas que também está
relacionada a um conjunto de problemáticas características deste espaço.
Em artigo intitulado Educação Popular do Campo e Realidade Camponesa,
de autoria de Maria do Socorro Xavier Batista (2007), temos a educação do campo
conceituada como uma atividade pedagógica desenvolvida em conformidade com as
características dos grupos de identificação camponesa. A educação do campo
busca, assim, responder às reivindicações destes grupos no que consiste na
implantação de currículos que compreendam conteúdos incentivadores da
problematização do seu espaço. Esta proposta pedagógica busca apreender toda a
conjuntura rural, suas relações de trabalho, economia, cultura, visões de mundo; a
presença destes elementos a caracterizam e a diferem do simples transplante do
serviço educacional urbano para as zonas rurais.
Contudo, o reconhecimento oficial desse paradigma pedagógico nem
sempre esteve presente. Na verdade, falar sobre a instrução formal dos grupos
camponeses, conforme propõe a educação do campo, é recorrer, para sua melhor
compreensão, a um passado marcado por conflitos e tensões. Deste modo, a
educação do campo e a luta pela terra no Brasil são eventos interdependentes.
Oliveira define o território como “um produto concreto das lutas de classe
travadas pela sociedade no processo de produção de sua existência” (Oliveira,
2007, p.2). Empiricamente, o conceito pode ser compreendido nas ações de
ocupação de propriedades privadas organizadas por movimentos sociais em sua
busca por reforma agrária, por exemplo. O elemento território, portanto, está
associado à ocupação e à conquista efetivada por determinado grupo, ou classe
social, no espaço geográfico, cujos sinais podem ser lidos nas paisagens nele
presentes.
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A história do Brasil sempre foi marcada por conflitos que tiveram a conquista
territorial como elemento causal. Trata-se, assim, de um fenômeno presente desde a
colonização, que repercutiu na perseguição a índios e impossibilitou o acesso a terra
pelos ex-escravos através da Lei de Terras, em 1850 (OLIVEIRA, 2007, p. 10).
Contudo, no final da década de 1940, um evento contribuiu de forma significativa
para a ampliação do debate acerca da exploração dos trabalhadores rurais e a
condição de miséria em que eram colocados: as Ligas Camponesas.

1.2 As Ligas Camponesas: um novo fôlego aos movimentos sociais do campo
no século XX

Montenegro (2004), ao descrever o percurso das lutas no campo no Brasil,
destaca o surgimento das Ligas Camponesas, no final da década de 1940, como um
importante momento de reivindicação por melhorias das condições de trabalho e por
transformações na difícil relação entre patrões e trabalhadores rurais. O movimento
se fortalece no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, com a associação dos
foreiros3 do Engenho Galiléia em Pernambuco, ganhando notoriedade nacional.
A conjuntura, nesta época, é marcada pelo forte domínio dos grandes
proprietários rurais sobre a vida dos seus trabalhadores. A exploração e a miséria
eram presentes. Embora a sindicalização rural já fosse prevista pela Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), na constituição de 1946, era forte a pressão de
ruralistas ligados ao governo, repercutindo no engavetamento de cartas de
sindicalização (MONTENEGRO, 2004, p.2) Desta forma, tinha-se dificultada a
capacidade de organização e, consequentemente, de atuação dos trabalhadores.
Esta difícil situação se mantinha em diferentes lugares do país, mas o caso
do Engenho Galiléia, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, é ilustrativo para
compreender as péssimas condições de vida e trabalho dos pequenos produtores
rurais. Os trabalhadores do engenho, em uma tentativa de atenuar as dificuldades
impostas por relações injustas de trabalho, criam uma associação de ajuda mútua.
Entre os objetivos a serem alcançados pelos trabalhadores estavam enfrentar os

3

O foreiro é o trabalhador que arrendava a terra, entretanto tinha que conceder 10 a 20 dias de
trabalho gratuito por ano ao proprietário (MONTENEGRO, 2004, p.9).
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problemas referentes aos atrasos de pagamento e elaborar uma rede de auxílio às
famílias dos agricultores falecidos (MONTENEGRO, 2004, p.2).
Contudo, chama atenção à época não apenas a rede de colaboração criada
pelos trabalhadores, mas a contratação de um advogado para a associação, algo
até então impensável para um grupo de pequenos agricultores rurais. Desta
maneira, tornou-se evidente a intenção destes em legalizar as relações trabalhistas
que estabeleciam com o patrão.
O acesso à leitura e à escrita também foi incluído na pauta dos
trabalhadores, que postulavam a criação de uma escola na comunidade. Esta última
reivindicação, enfatiza Montenegro, representava uma forma de dificultar “as
perversas práticas de expropriação do trabalhador, que ocorriam quer através das
cadernetas de contas do barracão, quer no controle das medições da terra a ser
plantada e/ou colhida” (MONTENEGRO, 2004, p.3).
Importante frisar que na década de 1950 já era presente o discurso
anticomunista de setores dominantes na economia e imprensa brasileiras, e sabe-se
bem as suas consequências na década seguinte. Oscar Beltrão, proprietário do
engenho, alertado contra uma possível influência comunista sobre a iniciativa dos
seus trabalhadores, passa a exigir a dissolução da associação. Os foreiros,
negando-se a obedecer às ordens, contratam o advogado e deputado estadual
Francisco Julião, do Partido Socialista Brasileiro.
Sobre a atuação de Francisco Julião à frente do movimento, Montenegro
(2004) segue afirmando que, em pouco tempo, o deputado transforma esta luta em
um modelo a ser seguido por todos os trabalhadores rurais brasileiros colocados em
situação degradante de vida e trabalho. A partir deste momento, a iniciativa e a luta
empreendida pelos foreiros do Engenho Galiléia ganham ampla repercussão
nacional e, inclusive, internacional.
Contudo, o permanente estado de alerta contra qualquer possível influência
comunista no território nacional repercute em reportagens elaboradas de modo
favorável aos grandes proprietários rurais. Portanto, à medida que se tinham
amplificados os debates acerca da exploração dos trabalhadores rurais e a luta por
reforma agrária, crescia paralelamente a articulação dos setores mais conservadores
da sociedade, que viam a resistência camponesa como “uma ameaça sem
precedentes à propriedade privada e a ordem social” (MONTENEGRO, 2004, p.8).
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Sabemos que o discurso anticomunista das décadas de 1950 e 1960 esteve
relacionado à bipolaridade econômica e política causada pela Guerra Fria. Neste
contexto, compreende-se também que o Brasil representou um espaço estratégico
aos Estados Unidos para a manutenção da sua influência capitalista na América
Latina.
É

nesta

conjuntura

de

aproximação

norteamericana

com

setores

conservadores brasileiros, articulados contra a ameaça vermelha, que em 1964 temse início o golpe civil-militar. A partir deste momento, qualquer ação voltada para a
transformação da estrutura agrária brasileira, intensamente favorável aos grandes
proprietários, era criminalizada e colocada na ilegalidade.
Portanto, o início do regime militar brasileiro, em 1964, representou um
retrocesso na luta por justiça social no campo. Diversos movimentos sociais foram
postos na ilegalidade, o que incluiu as Ligas Camponesas. Sobre este período,
Oliveira (2001) afirma que apesar da promulgação do Estatuto da Terra, que
teoricamente se propunha a defender o direito ao seu acesso para quem nela vivia e
trabalhava, a reforma agrária nunca foi feita. Aliás, intensificou-se a expulsão de
famílias camponesas, a violência no campo e o favorecimento dos latifundiários
(OLIVEIRA, 2001, p.190).
Os grupos identitários do campo, em sua luta por justiça e reforma agrária,
irão se articular com maior liberdade apenas décadas mais tarde, mais
especificamente na de 1980. O período, veremos, caracterizou-se pela retomada
dos movimentos sociais, favorecidos pela nova configuração política brasileira que
se estabelecia com a redemocratização. Os grupos camponeses, mais uma vez,
colocam-se em posição de reivindicação frente ao Estado por políticas públicas
voltadas às suas especificidades. Entre tais políticas, veremos que uma nova
bandeira foi levantada: a Educação do Campo.

1.3 Década de 1980: retomada dos movimentos sociais e novas propostas
pedagógicas

Sabe-se que a década de 1980, no Brasil, foi marcada por crise econômica e
lenta redemocratização. Ao mesmo tempo, transformações foram presenciadas em
diferentes setores da sociedade, favorecendo ao surgimento de novos paradigmas.
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Alguns exemplos claros estão presentes no perfil das novas produções acadêmicas,
o surgimento de novos movimentos sociais e a transformação de serviços públicos
para um melhor atendimento às especificidades da nova sociedade em formação.
No âmbito acadêmico, no contexto do período citado, as pesquisas em
evidência se opunham ao modelo de produção científica típicos das décadas
anteriores, especificamente décadas de 1960-70, auge da repressão militar. No que
diz respeito à produção historiográfica, por influência da ditadura militar, os
incentivos às pesquisas acadêmicas nas primeiras décadas do regime privilegiavam
as temáticas sócio-econômicas, deixando de lado os temas referentes à história
cultural. Nesta época também não houve traduções para o português de pesquisas
europeias sobre história cultural (SALLES, 2011, p.2-3). Entretanto, as mudanças
são evidentes na década seguinte.
Em contraposição às pesquisas acadêmicas elaboradas sob a influência dos
governos militares, Salles (2011) destaca o ganho de terreno na história cultural das
pesquisas sobre representação, nos anos 1980; e a educação, no contexto da
história cultural, se tornou um campo de pesquisa privilegiado entre os historiadores,
“pois as manifestações culturais, sejam elas escolares ou não, são partes
integrantes dos fenômenos culturais” (SALLES, 2011, p.2). Na década de 80,
portanto, efetiva-se a influência da Nova História no Brasil.
Com as transformações na configuração política brasileira do período em
questão, propiciada pela lenta redemocratização, diversos segmentos da sociedade
civil voltam à articulação militante. O período, assim, pode ser caracterizado também
pelo surgimento de diversos movimentos sociais e ONGs. Como exemplo, podemos
citar a maior atuação do movimento negro, movimento feminista, os diversos grupos
sindicais, estudantis, rurais, que passam a reivindicar direitos e garantias frente ao
Estado (CARMO, 2011, p.8).
Pereira (2008) aponta o surgimento das ONGs cívicas, na década de 1980,
como reflexo de uma maior complexidade alcançada pela sociedade brasileira.
Exigia-se, portanto, uma nova postura por parte dos poderes públicos no que diz
respeito aos seus serviços e garantias políticas. Sobre o surgimento de diversos
movimentos sociais nos anos finais da ditadura militar, Cunha (2005) também
apresenta o fenômeno como consequência de uma maior complexidade alcançada
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pela sociedade, representando, inclusive, uma fase de mudanças nas propostas
didático-pedagógicas. Cria-se, deste modo, um novo paradigma de educação.
As autoras Candau e Anhor (2001) também apresentam suas reflexões
sobre o contexto político e social do período e suas consequências em âmbitos mais
específicos, como a educação. Neste aspecto, destaca-se o fortalecimento de uma
perspectiva multicultural, em que busca-se construir, junto ao educando, o
reconhecimento das diversidades culturais e étnicas numa perspectiva democrática
e de valorização dessas mesmas diversidades. A partir desta perspectiva, caberia
ao docente promover atividades pedagógicas sensíveis à construção não apenas do
conhecimento e reconhecimento da diversidade, mas do respeito à mesma.
Cunha (2005) também destaca as consequências dessa fase da política
nacional na educação, refletindo, especificamente, acerca das mudanças ocorridas
no ensino de história. No que diz respeito à disciplina no contexto em questão, o
autor categoriza o momento como de crise disciplinar, afirmando que

O processo de redemocratização política integra fortemente o quadro
dos elementos que acarretaram a crise disciplinar em história, pois
as temáticas políticas organizadas no tom da harmonia não
correspondiam mais ao movimento de mudanças por que passava o
nosso país (CUNHA, 2005, p.90-91).

Portanto, a já mencionada reorganização, rearticulação e surgimento de
novos movimentos sociais é o fator causador desta nova demanda. Em resposta a
esta, torna-se necessária a efetivação de profundas transformações na estrutura
curricular do ensino de história, e nas formas de problematização dos conteúdos em
sala de aula.
Contudo,

tais

mudanças

não

ocorrem

de

forma

mecanizada

ou

instantaneamente, mas sim através de um processo de ação, diálogo e luta dos
profissionais docentes para, inclusive, reafirmar a disciplina historiográfica no espaço
escolar. Deste modo, é possível observar que
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Ocorre o movimento de resistência e luta dos professores de história
e historiadores, que de forma mais sistemática, no final da década de
1970, contando com o suporte de instituições mais representativas,
como os sindicatos e a própria ANPUH, encabeçaram as
reivindicações pelo retorno da história ao hoje ensino fundamental,
que se encontrava diluída na disciplina de Estudos Sociais (CUNHA,
2005, p.91).

Cunha (2005) discute o evidente atraso do modelo educacional vigente em
relação às novas configurações política e social dos anos 80. Procura-se, portanto,
neste momento, construir um novo ensino de história, capaz de responder à
demanda de uma sociedade que passa a compreender-se em uma maior
complexidade. Mas que novo paradigma é este? Quais as características desta nova
prática docente?
Retomando pesquisa anterior, onde refletíamos acerca do novo paradigma
educacional reivindicado nos anos 1980, destacamos que tais reformulações

[...] se opunham a uma educação de reforço ao nacionalismo, à
disciplina, ao respeito às grandes personalidades (paradigma de
educação adotado pelos presidentes militares). Por fim, buscava-se
agora uma educação capaz de formar o “cidadão crítico”, chavão que
permanece ainda hoje. À educação não cabia mais apenas capacitar
o operário para o mercado de trabalho, pois ganhavam força as
ideias que propunham um ensino capaz de levar o indivíduo a melhor
refletir sobre suas experiências de vida, seu meio e sua condição
(CARMO, 2011, p.9).

Consonante com a nova proposta pedagógica em evidência na citação
acima, repercutem amplamente, nesta nova configuração, as ideias do educador
Paulo Freire. Freire destacou-se pela defesa de uma educação popular, além das
fortes críticas ao ensino elitista e discriminador, responsável por induzir o educando
à reprodução de informações que em nada contribuíam para uma melhor
compreensão da sua condição social, portanto sem conexão com as reais
necessidades do mesmo (CARMO, 2011, p.10).
Desta forma, a conjuntura de rearticulação dos diversos grupos identitários
na década de 80, como o movimento negro, feminista, os diversos grupos sindicais e
estudantis em suas reivindicações por direitos e garantias frente aos poderes
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públicos (CARMO, 2011, p.8), torna propício o surgimento de uma nova proposta
pedagógica, sob nítida influência da educação popular freireana. Esta, por sua vez,
caracteriza-se como “uma educação na perspectiva dos movimentos sociais que
afirmam e reivindicam uma luta classista na perspectiva dos povos oprimidos”
(BATISTA, 2007, p.1).
O conhecimento, portanto, segundo o paradigma freireano, deve ser
compreendido como fruto de uma prática construtivista e dialógica entre professor e
aluno. Ao caracterizar-se como uma relação dialógica, a prática docente deve levar
em conta, antes de tudo, o conhecimento prévio do discente, sua rede de relações,
identidade, cultura, enfim, a conjuntura em que o mesmo encontra-se inserido. Tais
elementos, ao se fazerem presentes na cultura escolar, em um primeiro momento,
são úteis para uma leitura crítica e compreensão do contexto sociopolítico discente.
Com a palavra, o educador:

A leitura crítica do mundo é um que fazer pedagógico-político
indicotomizável do que fazer político-pedagógico, isto é, da ação
política que envolve a organização dos grupos e das classes
populares para intervir na reinvenção da sociedade (FREIRE, 1997
apud CARMO, 2011, p.13).

Portanto, como pode ser observado na passagem acima, a compreensão e
leitura crítica do mundo devem ser seguidas pela construção de subsídios
intelectuais que permitam ao discente refletir sobre sua condição, capacidade de
atuação e transformação da própria realidade (CARMO, 2011, p.9). A educação que
apenas qualificava o discente tecnicamente, transformando-o em mão de obra para
o mercado de trabalho, passa a não mais satisfazer os anseios dos diferentes
grupos e movimentos sociais rearticulados na década de 80. Uma nova reflexão
sobre o papel da educação na formação cidadã torna-se necessária e, para tanto, os
grupos identitários reivindicaram voz ativa na reformulação da instrução formal no
país.
A rearticulação de ONGs e o surgimento de novos movimentos sociais foram
observados não apenas nos espaços urbanos, mas também no campo. Neste, o
homem do campo se coloca em posição de reivindicação por direitos e serviços
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públicos de qualidade. E o primeiro passo para a concretização de tais objetivos foi
reivindicar o reconhecimento dos elementos que diferiam os povos do campo dos
habitantes das zonas urbanas. Os primeiros, mais uma vez, queriam ser ouvidos.

1.4 A liderança do MST e os subsídios para o surgimento de uma Educação do
Campo

Em Munarim (2008), encontramos uma definição para povos do campo.
Segundo o autor,

[...] são considerados povos do campo as populações que pertencem
a grupos identitários, cuja produção da existência se dá
fundamentalmente a partir da relação com a natureza, direta ou
indiretamente, vivam essas populações nas sedes de pequenos
municípios ou nas florestas, ou nas ribanceiras, ou nas comunidades
pesqueiras, ou nas propriedades de agricultura familiar, ou nos
assentamentos de reforma agrária, ou nas áreas remanescentes de
quilombos, ou em outros espaços sócio-geográficos de igual apelo
cultural e de produção de vida (MUNARIM, 2008, p.2).

Portanto, partiremos do conceito usado por Munarim (2008) para apreender
o perfil do sujeito coletivo que passa a atuar para ter reconhecida a sua
especificidade sociocultural no contexto de reconfiguração política, proporcionada
pela redemocratização. Assim sendo, os povos do campo, também articulados em
movimentos sociais, reivindicam maior reconhecimento e participação social, além
da elaboração de serviços públicos que levem em conta uma realidade diferenciada
da dos espaços urbanos. Trata-se de um processo de afirmação e reconhecimento
de uma identidade.
A literatura atribui a um grupo em especial, claramente categorizado pela
definição povos do campo, conforme Munarim (2008), o pioneirismo nessa retomada
da luta pela melhoria das condições de vida das populações do campo: o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Surgido em 19844 e tendo como
principal objetivo a luta pela efetivação da reforma agrária no Brasil, o MST exerceu
4

Ver: www.mst.org.br. <Acesso em 14/06/2015>
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papel imprescindível na retomada das discussões acerca dos mais variados
problemas enfrentados pelo homem do campo no Brasil.
Apesar da intensa atuação do movimento na década de 1980 por políticas
públicas pensadas especificamente para o campo, foi na década seguinte que se
consolidaram algumas das suas principais conquistas. E no que diz respeito à
educação, nos lembra Munarim (2008), a atuação dos movimentos sociais acontecia
conjuntamente com o “Movimento Docente no Brasil em torno da questão da
educação pública, gratuita, de qualidade e para todos” (MUNARIM, 2008, p.3).
Como resposta aos grupos reivindicatórios, tem-se a aprovação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996. Desta forma, no bojo de
um amplo movimento por uma educação pública de qualidade, criam-se os
subsídios favoráveis à construção de uma prática pedagógica voltada às
especificidades da população rural (MUNARIM, 2008, p.3).
Portanto, compreende-se a década de 1980 como um período decisivo para
os movimentos sociais camponeses. Trata-se de um momento favorável a retomada
dos grupos militantes, desta vez sem a temida repressão estatal que se configurava
no auge do regime militar. E a década seguinte, como vimos, representa um
momento de consolidação de algumas das principais conquistas.

1.5 De uma educação no campo para uma Educação do Campo

Como dito anteriormente, os anos 1980 representam um momento de
retorno aos debates acerca da qualidade de vida do homem do campo. O fenômeno,
contudo, se consolida na década de 1990, a ponto de permitir o surgimento de um
Movimento Nacional de Educação do Campo. Este, por sua vez, segundo Munarim
(2008, p. 2), caracteriza-se como o resultado da atuação dos grupos camponeses
que, como outros sujeitos coletivos, passam a reivindicar a implantação de políticas
públicas em conformidade com suas necessidades específicas.
Em julho de 1997, tem início o I Encontro Nacional de Educadoras e
Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), realizado na Universidade de Brasília.
Munarim (2008) define o evento como o fato que melhor simboliza o nascimento
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histórico do Movimento de Educação do Campo. “Neste, a luta pela terra constitui a
materialidade histórica maior do seu nascedouro, uma espécie de pano de fundo, de
maternidade” (MUNARIM, 2008, p.3). Portanto temos assim explicitada a
importância do MST nesse processo histórico de reconhecimento e renovação
pedagógica.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como já mencionado,
liderou a ampliou o poder de organização e atuação dos grupos camponeses na luta
por reforma agrária. E sendo este um objetivo inicial, mas que dá origem a um
conjunto de reivindicações dos povos do campo, o MST passou a ter grande
influência sobre o modelo de educação proposto para as demais populações rurais.
Dessa forma, as experiências pedagógicas vivenciadas nos assentamentos do
movimento transformam-se em modelo a ser implantado nas demais escolas rurais.
Sobre a seriedade e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos
trabalhadores rurais sem terra em suas escolas, Munarim observa que

As experiências do MST com educação nas escolas de
assentamentos da Reforma Agrária e acampamentos de sem terra já
se constituía prática reconhecida por instituições importantes, como o
UNICEF, por exemplo. Prova disso é que essa instituição, acrescida
da UnB (Universidade de Brasília), esteve na base de apoio à
realização daquele evento; assim como, pouco mais de um ano
antes, em dezembro de 1995, concedera ao MST o prêmio de
“Educação e Participação, do Itaú e UNICEF, por uma Escola de
Qualidade no Meio Rural” (MUNARIM, 2008, p.3).

Dito isto, importa destacar algumas das principais características do trabalho
pedagógico, reconhecido e premiado, desenvolvido nos assentamentos sem terra.
E, como uma de suas características mais elementares, pontuamos o incentivo à
construção de uma identidade camponesa como elemento unificador.
Refletindo sobre o fenômeno de construção de identidade, Silva (2000)
destaca que identidade e diferença são elementos interdependentes, visto que “em
um mundo imaginário, totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas
partilhassem a mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam sentido”
(SILVA, 2000, p.75). Por conseguinte, para a firmação da identidade camponesa,
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faz-se necessário o reconhecimento dos dados que permitem uma distinção entre
campo e cidade, homem do campo e homem urbano.
Silva e Hall (2000) pontuam ainda que uma das formas de buscar identidade
é voltar-se para o passado. Portanto, é também através do histórico processo de
lutas e resistência vivido pelos movimentos sociais camponeses, em diferentes fases
da história nacional, que se busca formar a identidade camponesa através da
educação.
Tanto a luta por reforma agrária quanto elementos geográficos, culturais,
econômicos, étnicos, são utilizados na construção de uma representação
camponesa. E é sob este princípio que o MST vivencia suas experiências
pedagógicas nas escolas de acampamento, por exemplo.
No âmbito do movimento, tudo começa com a “percepção de que o ensino
oficial não atende às necessidades de formação dos seus membros” (DAL RI;
VIEITEZ, 2004, p.1382). Diante de tal condição busca-se construir esta nova
proposta; e a história, assim como outras disciplinas, possui um papel fundamental
para a compreensão da própria condição dos assentados.
No que tange à disciplina em questão, Dal Ri e Vieitez (2004) argumentam
que sua primeira contribuição refere-se ao estudo da história do próprio grupo; e aí
podemos incluir a histórica luta camponesa por reforma agrária. E acrescenta: “a
história trabalhada não se apresenta simplesmente como o passado do Movimento
ou da civilização, mas como um passado que se articula com o presente” (DAL RI;
VIEITEZ 2004, p.1385).
De fato, importa que o conhecimento historiográfico contribua para a
compreensão do presente. Compactuamos com a ideia de que um passado que
serve apenas à contemplação não contribui de forma efetiva ao amadurecimento
intelectual do educando. Neste contexto, as propostas elaboradas pelo educador
Paulo Freire ressurgem como grandes contribuintes na construção de uma nova
cultura escolar. É desta maneira, portanto, que temos evidenciado o alcance da
educação popular freireana sobre a proposta de educação do campo.
Desta forma efetiva-se o processo de reconhecimento e formalização desse
novo conceito. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
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encontramos um registro oficial desse reconhecimento. No que diz respeito à
Educação Básica do Campo, afirma o seguinte trecho do documento:

Art.35. Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação
para a população rural está prevista com adequações necessárias às
peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se
orientações para três aspectos essenciais à organização da ação
pedagógica:
IConteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural;
IIOrganização escolar própria, incluindo adequação do
calendário escolas às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas;
III- Adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL,
2013. P.73).

E como vimos anteriormente, a formalização desta proposta não acaba por
aí. A partir do ano de 2013, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
especializou-se em uma nova modalidade. Surge o PNLD do Campo, uma
ramificação do programa original. Neste, através de seleção, o Estado passa a
incentivar a produção de livros didáticos voltados especificamente para as escolas
do campo5. Os livros adquiridos pelo programa são distribuídos entre as instituições
cadastradas.
Contudo, um aspecto da presente temática também precisa ser levado em
conta quando nos propomos a analisar os elementos utilizados para identificar o
campo no Brasil. Outra linha de pesquisa, desenvolvida em maior conformidade com
as reflexões sobre o conceito de espaço, problematiza as representações que
buscam apreender o rural de forma bucólica e em contraposição aos ambientes
urbanos. A esta análise nos dedicaremos a seguir.

5

Disponível em: <www.portal.mec.gov.br> Acesso em 22/06/2015.
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2. O espaço rural brasileiro: complexidade e interdependência

O elemento tempo é predominante nas análises que buscam apreender os
aspectos econômicos, culturais e sociais dos agrupamentos humanos; o que ocorre
em detrimento de maiores reflexões acerca do conceito de espaço, mais presentes
nas pesquisas de cunho geográfico. Como consequência desta condição, pontua-se
a dificuldade, bastante comum, em refletirmos e elaborarmos formas de definição
que abranjam a complexidade e real importância do espaço para as ciências sociais
e humanas.
Contudo, da segunda geração dos Annales, o historiador Fernand Braudel
escreve, no advento da Segunda Guerra Mundial, sobre O Mediterrâneo. “Como
poucos livros anteriores, se é que alguém o fez, O Mediterrâneo torna seus leitores
conscientes da importância do espaço na História”, afirma o historiador inglês Peter
Burke (1992, p.38). Trata-se de uma geo-história, onde na primeira parte da obra
Braudel dedica cerca de quase trezentas páginas à descrição de montanhas,
planícies, litorais e ilhas, o clima, além das rotas terrestres e marítimas (BURKE,
1992, p.34).
Ao relatar a influência dos elementos geográficos sobre a vida na região,
Fernand Braudel amplia seu poder de análise a partir do diálogo entre a história e a
geografia. No capítulo dedicado às montanhas, por exemplo, o historiador analisa a
cultura e a sociedade das áreas montanhosas, destacando “o conservadorismo dos
montanheses, as barreiras socioculturais que separam os homens da montanha dos
da planície, e a necessidade de muitos jovens montanheses emigrarem, tornando-se
mercenários” (BURKE, 1992, p.34).
Porém, a maior ênfase direcionada à influência espacial repercutiu em fortes
críticas ao trabalho do historiador. Uma delas aponta para um determinismo das
análises braudelianas. Esta característica, apontada por Peter Burke, é considerada
o exato oposto da geração anterior dos Annales, marcada por um maior
voluntarismo (BURKE, 1992, p.37).
Entretanto, sobre a rotulação que insistiu em categorizar a geo-história
braudeliana como determinista, é possível associá-la à negligência, mencionada por
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Santos (2006), de vários pesquisadores ao não incluírem o espaço em suas
pesquisas acadêmicas. Como consequência desta condição, pontua-se a ausência
de reflexão e melhores definições para se pensar o espaço, assim como
compreendê-lo como um elemento vivo.
Milton Santos o define como “um conjunto indissociável de sistemas de
objetos e de sistemas de ações” (SANTOS, 2006, p.12). Portanto, o espaço
constitui-se como uma categoria complexa, que transcende a simples extensão
territorial representada.
Santos (2006) destaca que a ação busca criar uma alteração, uma
modificação no meio, e ao fazer-se necessária é possível concluir que, para que o
espaço seja assim definido, faz-se essencial a atividade humana, a vida. Portanto, o
espaço constitui-se também a partir da relação entre o homem e a natureza, ou o
homem e o meio, que é efetivada através da técnica. Esta, por sua vez, definida por
Santos como “o conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem
realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria o espaço” (SANTOS, 2006, p.16).
Outra característica pertinente ao espaço é que este se encontra, a cada
momento, mais artificializado. Sobre esta propriedade, mais uma vez recorremos a
Santos (2006):

No começo da história do homem, a configuração territorial é
simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a
história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras
dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas,
cidades etc; verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração
territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica
e tende uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma
natureza inteiramente humanizada (SANTOS, 2006, p.39).

Portanto, a ação humana evidencia-se cada vez mais no espaço geográfico.
As técnicas utilizadas na transformação deste também vão se aprimorando, se
transformando com o tempo. Por ser historicamente datada, a técnica nos ajuda a
historicizar o espaço, ou seja, compreendê-lo como um fenômeno histórico, ao
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mesmo tempo em que permite geografizar, isto é, produzir uma geografia como
ciência histórica (SANTOS, 2006, p.29).
Para tanto, uma série de outros elementos são presentes na constituição do
espaço. Por exemplo, para que a técnica seja efetivada na transformação deste, é
necessária uma situação propícia, que resulte em um evento. Este, por sua vez, é
definido como “o resultado de um conjunto de vetores, conduzido por um processo,
levando uma nova função ao meio preexistente” (SANTOS, 2006, p.61),
transformando-o.
Outro elemento presente na composição do espaço é o objeto. Santos,
definindo o papel e a função deste, faz uma comparação esclarecedora ao afirmar
que

No princípio, tudo eram coisas, enquanto hoje tudo tende a ser
objeto, já que as próprias coisas, dádivas da natureza, quando
utilizadas pelos homens a partir de um conjunto de intenções sociais,
passam, também, a ser objetos. Assim a natureza se transforma em
um verdadeiro sistema de objetos e não mais de coisas e,
ironicamente, é o próprio movimento ecológico que completa o
processo de desnaturalização da natureza, dando a esta última um
valor (SANTOS, 2006, p.41).

Portanto, o objeto resulta do trabalho humano sobre o meio, ao mesmo
tempo em que permite amplificar esta mesma ação, tornando-se uma extensão, uma
prótese a serviço da ação antrópica. Desta forma, os objetos são

[...] tudo que existe na superfície da terra, toda herança da história
natural e todo o resultado da ação humana que se objetivou. Os
objetos são esse extenso, essa objetividade, isso que se cria fora do
homem e se torna instrumento material de sua vida, em ambos os
casos uma exterioridade (SANTOS, 2006, p.46).

Santos lembra ainda que a criação dos objetos está relacionada às técnicas
e as condições sociais presentes em um dado momento histórico. Desta forma, as
técnicas tendem a se transformar com o passar do tempo. Entretanto, existem
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variações neste processo, visto que “algumas pessoas adotam uma novidade em
um breve espaço de tempo, enquanto outras não reúnem as condições de fazê-lo,
ou preferem recusá-la, permanecendo com modelos anteriores” (SANTOS, 2006,
p.43).
Dito isto, é possível concluir, a partir das características elencadas neste
tópico sobre o espaço, que este se constitui não apenas pelo inanimado, o material,
mas pela vida que o anima e o transforma. Consequentemente, estamos lhe dando
com um elemento dinâmico, em constante transformação; e não um artefato morto,
como tendem a ponderar os intelectuais que insistem em negligenciar seu potencial
de contribuição analítica.
Estas características, entre outras, devem ser levadas em conta pelos
pesquisadores que buscam analisar os elementos econômicos, culturais e sociais
dos espaços rurais brasileiros. Evidencia-se, assim, a importância de uma
abordagem interdisciplinar que favoreça, conforme nos lembra Morin (2005), a uma
melhor apreensão da complexidade dos objetos de pesquisa, muitas vezes
subestimados quando à luz de uma única ciência.
Desta forma, voltando ao âmbito do rural, e tomando como ponto de partida
a definição de Santos (2006) para o elemento espaço, temos os subsídios
necessários para apreender a vitalidade presente também no espaço rural. Este,
portanto, não se encontra estático, pois passa por uma variedade de transformações
e influências que têm sido captadas por pesquisas acadêmicas recentes.

2.1 Problemas em se pensar o “campo” no Brasil

Andrade (2002) aponta algumas problemáticas no delineamento de um
campo conceitual para caracterizar o “rural” brasileiro. Por exemplo: de que maneira
representá-lo diante de realidades climáticas e culturais tão diversificadas? Para o
geógrafo, a dimensão continental do nosso país é um dos fatores que mais dificulta
a apresentação de um quadro onde sejam definidas as formas e as funções da
propriedade agrária.
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Pesquisadores brasileiros como Veiga (2004) propõem uma reflexão acerca
da Dimensão Rural do Brasil, e sugerem uma análise mais detalhada a respeito dos
elementos que caracterizam o espaço nesta conjuntura específica. Souza e
Brandenburg (2010) caminham nesta mesma perspectiva quando problematizam: A
quem pertence o espaço rural? E assim como estes, outros autores também se
indagam sobre a forma como é categorizado o rural brasileiro, nos dando pistas
sobre a existência de uma representação tradicional dos mesmos.
Entretanto, em outra perspectiva, autores como Marshner (2011) refletem
sobre a temática utilizando o termo campo, a partir do prisma da luta por reforma
agrária. Nesta visão, este passa a ser apresentado “como lugar não apenas de luta
pelo direito à terra, mas também pelo direito à educação, à saúde, à soberania
alimentar, pela preservação das águas, entre outros” (MARSHNER, 2011, p.42). No
que diz respeito à educação, por exemplo, a questão agrária está no cerne de uma
proposta educacional que parte do reconhecimento de uma dita especificidade do
campo, mas que também está relacionada a um conjunto de outras problemáticas
atribuídas à sua conjuntura.
Batista (2007) segue esta mesma linha de raciocínio ao escrever sobre
Educação Popular do Campo e Realidade Camponesa, onde nos deparamos com
uma defesa da educação do campo, conceituada como uma atividade pedagógica
desenvolvida em conformidade com as características dos grupos unidos sob uma
dita identificação camponesa. Esta proposta educacional busca, assim, responder às
reivindicações dos movimentos sociais no que consiste na implantação de currículos
que compreendam conteúdos e abordagens incentivadores da problematização
destes espaços.
Enquanto proposta pedagógica, a educação do campo tem como princípio a
preocupação com uma (suposta) realidade camponesa, através de uma prática
pedagógica que possibilite “não só a sua compreensão, mas também a capacitação
do discente para atuação e posterior transformação do espaço social” (CARMO,
2011, p.13-14). Esta perspectiva pedagógica busca apreender uma conjuntura rural,
suas relações de trabalho, economia, cultura, visões de mundo.
A inclusão destes elementos na prática educacional busca caracterizar a
educação do campo como um serviço diferenciado do simples transplante do
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modelo educacional urbano para as zonas rurais. Tal proposta, portanto, refletida na
LDB, encontra-se em consonância com o conceito de campo apresentado por
Marshner (2011), que como vimos, reflete mais do que um recorte territorial, mas um
conjunto de características que permitiriam expressar uma identidade contraposta à
do homem urbano.
Na perspectiva apresentada por Veiga (2004), entretanto, afirmar a
existência de um ‘campo’, no Brasil, é algo controverso. O pesquisador aponta
algumas dificuldades na pesquisa sobre o rural no Brasil. Um exemplo, é que o país
não possui critérios específicos para categorizar uma área como urbana, o que
representa um dos principais problemas para os pesquisadores. Aliás, a análise
territorial brasileira é atrapalhada por “uma regra única no mundo, visto que o país
considera urbana toda sede de município (cidade) e de distrito (vila), sejam quais
forem suas características estruturais ou funcionais” (VEIGA, 2004, p.5).
Veiga (2004) destaca ainda que esta fácil promoção permitiu a criação de
municípios com menos de 20 mil habitantes, 2 mil habitantes e, por incrível que
pareça, um caso extremo no Rio Grande do Sul, onde o senso de 2000 encontrou na
“cidade” sede do município de União da Serra apenas 18 habitantes. E os indivíduos
que habitam regiões com estas características entram para as estatísticas oficiais
como população urbana.
Diante de tal dificuldade para analisar a configuração territorial brasileira, o
autor aponta que muitos estudiosos contornaram este obstáculo usando outro
critério. Ainda na década de 1950, os pesquisadores passaram a adotar uma
convenção, onde não se deveriam considerar urbanos os habitantes de municípios
pequenos demais, com menos de 20 mil habitantes (VEIGA, 2004. p. 5).
Contudo, o próprio Veiga (2004) reconhece uma fragilidade ao adotar-se
como critério a quantidade populacional para categorizar regiões como urbanas ou
rurais, pois mesmo sedes com menos de 20 mil habitantes podem possuir
características urbanas. Diante disso, o autor destaca como melhor indicador do
grau de urbanização ou “ruralização” dos territórios brasileiros a pressão antrópica,
ou seja, o nível de interferência humana sobre o meio. Esta passa a representar
uma alternativa diante da dificuldade de categorização destes espaços no Brasil.
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2.2 O rural como parte de uma configuração maior

Como afirmando anteriormente, erro comum nas análises que buscam
problematizar o rural brasileiro é o tratamento que desconsidera a relação que este
estabelece com outros lugares. Analisa-se o campo como um mundo à parte,
isolado, que não influencia nem é influenciado por outros territórios. Porém, uma
análise mais atenta permite captar a maior complexidade da configuração
socioespacial, esta rede em que pessoas e territórios encontram-se interligados.
“A divisão do trabalho constitui um motor da vida social e da diferenciação
espacial”, afirma Santos (2006, p.84). Com esta declaração, o geógrafo permite
expressar uma relação de interdependência, que se estabelece não apenas entre os
atores sociais, mas também entre os diferentes locais do espaço.
A compreensão da formação e do perfil destas relações permite a
apoderação dos subsídios necessários para captar a dinamicidade de um conjunto
maior, a configuração socioespacial. Esta, portanto, formada pelos atores sociais,
mas também pelo espaço em que suas relações são construídas e vivenciadas, pois
como dito anteriormente por Santos (2006), o espaço também é constituído pela
vida que o anima e que permite o seu sistema de ações.
No que diz respeito à rede de relações que se estabelece entre os indivíduos
e que formam o que conhecemos como sociedade, Norbert Elias apresenta grande
contribuição. No prefácio à sua obra O Processo Civilizador, o sociólogo define a
configuração como “uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e
interdependentes” (ELIAS apud VIANNA, 2006, p.1). Desta forma, sua dinâmica está
relacionada ao modo com que avançam as relações de interdependência, que por
sua vez são efetivadas, por exemplo, com a divisão do trabalho na sociedade.
Chartier (1990), refletindo sobre os elementos presentes na constituição desta, a
define como uma

[...] formação social onde se definem de maneira específica as
relações existentes entre os sujeitos sociais onde as dependências
recíprocas que ligam os indivíduos uns aos outros engendram
códigos e comportamentos originais (CHARTIER, 1990, p.93).
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Portanto, trata-se de compreender que, ao estabelecer laços com outros
indivíduos, o ator social influencia ao mesmo tempo em que é influenciado pela
configuração da qual faz parte. Em outras palavras, os indivíduos carregam em sua
personalidade traços dos valores, visões de mundo, enfim, as representações da
sociedade na qual estão inseridos. Contudo, os mesmos também são agentes
produtores e difusores de informação, assim possuem relativa autonomia e
capacidade de transformar seu ambiente social. Tal conjuntura justifica a
importância da apreensão da complexidade e dinamicidade da configuração
socioespacial.
Chartier (1990) lembra ainda que, para Norbert Elias, entender o fenômeno
da interdependência entre os homens é um dos problemas mais importantes a ser
analisado pela sociologia. E ao dedicar-se à reflexão sobre cada configuração social,
ainda sob o prisma da interdependência, Elias propõe uma compreensão das
dinâmicas relações que mantêm os grupos para, assim, “evitar as representações
simplistas, unívocas e imutáveis” (CHARTIER, 1990, p. 116).
De forma consonante, Carneiro (2005) destaca que o estudo da sociedade a
partir do método de análise da configuração permite apreender tanto as mudanças
em sua estrutura como no comportamento dos indivíduos, pretendendo, assim,
superar a antiga dicotomia indivíduo/sociedade. Portanto, é possível concluir que a
sociedade não se encontra estática, mas em constante progresso, fruto da ação dos
indivíduos que a compõem, a influenciam e por ela são influenciados.
Carneiro (2005), para explicar a noção de progresso apresentada por
Norbert Elias, lembra ainda que o termo é empregado não em um sentido
desenvolvimentista ou necessariamente otimista das transformações sociais ao
longo da história. A noção busca, sim, designar as próprias transformações, ou, em
outras palavras, a ideia de dinamicidade da configuração.
Destarte, ainda contribuindo para a análise da permanente troca de
informações e influências que se estabelece entre indivíduos e grupos nesta
complexa rede de interdependência e que, por sua vez, repercute no surgimento de
novas representações e visões de mundo, Chartier (1990) nos apresenta a noção de
apropriação. O termo é utilizado pelo historiador para expressar o fenômeno da
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circularidade cultural, apreendida a partir de uma história do livro e das práticas de
leitura enquanto abordagem investigativa.
Um bom exemplo é sua produção acerca das Leituras e Leitores na França
do Antigo Regime, período que engloba do século XVI ao XVIII. O historiador analisa
a forma como o uso, a partir do início do século XVII, de métodos mais acessíveis
para a produção de pequenos livros, como utilização de caracteres já gastos,
reutilização de pranchas de diversas origens e impressão sobre papel mediano,
permitiu a fabricação de “livretos de baixo custo, logo designados “livretos azuis”, em
alusão à cor tanto do papel como da capa” (CHARTIER, 2004, p.117). Em sua
análise, Chartier (2004) concluiu que essa nova fórmula de edição permitiu ampliar a
circulação da literatura categorizada como erudita, atravessando as fronteiras
sociais rigidamente estabelecidas pelo Antigo Regime.
Portanto, entender o fenômeno da circularidade cultural e a prática da
apropriação permite captar a complexa troca de influência que se efetiva entre
indivíduos

e

grupos

interligados,

interdependentes.

Assim,

discursos

e

representações estigmatizantes não servem à descrição deste intricado intercâmbio
cultural, pois

[...]
deixou
de
ser
sustentável
pretender
estabelecer
correspondências estritas entre clivagens culturais e hierarquias
sociais, relacionamentos simples entre objetos ou formas culturais
particulares e grupos sociais específicos. Pelo contrário, o que é
necessário reconhecer são as circulações fluidas, as práticas
partilhadas que atravessam os horizontes sociais (CHARTIER, 1990,
p.134).

E Chartier (1990) acrescenta que as divisões massivas, que buscam rotular
complexos grupos ou culturas, nos dizem mais sobre o fenômeno de exclusão do
conjunto de representações culturais suprimidas do que é estabelecido como
modelo pelas elites: a dicotomia cultura erudita/popular, por exemplo. Em
contraposição a estas, prefere-se a apreensão das múltiplas divisões que
“fragmentam o corpo social” (CHARTIER, 1990, p. 134).
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Portanto, apesar do uso de conceitos distintos, observa-se que as ciências
sociais e humanas permitem pensar algumas das principais características da
configuração social: a dinamicidade, complexidade e heterogeneidade. E numa
perspectiva geográfica, neste mesmo contexto, é possível compreender as
características que constituem os diferentes locais do espaço geográfico que, assim
como os indivíduos que o habitam e o transformam, também se mantêm em relação
de interdependência.
Destarte, de forma semelhante aos atores sociais que, dotados de papeis
distintos pela divisão social do trabalho, estabelecem laços de interdependêcia, os
lugares se diferenciam ao mesmo tempo em que se mantêm interligadas pela
divisão territorial do trabalho, conforme nos ensina Santos (2006). Trata-se de
conceber que, se o espaço é composto por indivíduos que o animam e o
transformam, e estes se encontram em condição de interdependência em uma dada
configuração social, influenciando e sendo influenciados por esta, então o espaço
tende a ter as mesmas características da configuração: interdependência e
dinamicidade. Para uma melhor compreensão da interdependência e da divisão
territorial do trabalho, faz-se necessário também compreender o conceito de recurso.
Os recursos são elementos de grande contribuição para entender a
dimensão e a importância da interdependência entre os espaços. A noção é
apresentada por Santos (2006) como “coisas, naturais ou artificiais, relações
compulsórias ou espontâneas, ideias, sentimentos, valores” (SANTOS, 2006, p.86);
podendo também ser “um estoque de produtos, de população, de emprego ou de
inovações, ou uma soma em dinheiro” (SANTOS, 2006, p.86). Portanto, os recursos
são elementos potenciais que se coadunam a favor da ação humana transformadora
sobre o espaço.
Contudo,

[...] nenhum recurso tem, por si mesmo, um valor absoluto [...]. O
valor real de cada um não depende de sua existência separada, mas
de sua qualificação geográfica, isto é, da significação conjunta que
todos e cada qual obtêm pelo fato de participar de um lugar. Fora dos
lugares, produtos, inovações, populações, dinheiro, por mais
concretos que pareçam, são abstrações. A definição conjunta e
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individual de cada qual depende de uma dada localização (SANTOS,
2006, p.86).

Portanto, para que ocorra uma otimização dos recursos, faz-se necessário o
trabalho conjunto destes. Porém, nem sempre as diferentes formas de recursos
encontram-se presentes em um mesmo lugar, e como pôde ser observado na
citação acima, se isolados, não têm utilidade, tornam-se abstrações. Mas é a divisão
territorial do trabalho que busca superar essa problemática, através da distribuição
de atividades, ou distribuição da totalidade dos recursos (SANTOS, 2006, p. 86).
Desta forma, a apreensão destas informações nos permite conceber uma
interdependência também entre os espaços. E estas relações que se estabelecem
entre os mesmos, por sua vez, é a responsável por sua constante transformação,
pois Santos, dando continuidade à sua reflexão, afirma:

A cada momento, cada lugar recebe determinados vetores e deixa de
acolher outros. É assim que se forma e mantém sua individualidade.
O movimento do espaço é resultante deste movimento dos lugares.
Visto pela ótica do espaço como um todo, esse movimento dos
lugares é discreto, heterogêneo e conjunto, "desigual e combinado"
(SANTOS, 2006, p.87).

Os lugares são partes do espaço, e ambos estão em constante
movimento/transformação, causados pela divisão do trabalho, ou repartição dos
recursos. Trata-se de um processo semelhante ao que ocorre através da
interdependência das pessoas em uma dada configuração social, conforme nos
ensina Elias (2001).
E se é nesta troca de influências que se forma a individualidade dos
espaços, conforme explicitado na citação de Santos (2006). O fenômeno repercute,
consequentemente, na diversificação dos mesmos. É desta forma que retomamos
um dos temas centrais destes escritos, o espaço rural, para enfim compreender a
sua pluralidade na conjuntura brasileira, visto que estes também recebem, ou
deixam de receber, os diferentes vetores, ou influências, de outros espaços.
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2.3 O Rural Plural Brasileiro

De um ponto de vista antropológico, segundo Wanderley (2000), apontam-se
duas características quando se fala sobre o rural: a relação específica que os seus
habitantes estabelecem com a natureza, com a qual lidam por meio do seu trabalho;
e por outro lado são observadas as relações sociais, também diferenciadas.
Entretanto, a autora lembra ainda que “o rural não se constitui como uma essência,
imutável, que poderia ser encontrada em cada sociedade. Ao contrário, esta é uma
categoria histórica, que se transforma” (WANDERLEY, 2000, p. 88).
Por sua vez, tais transformações estruturais, observadas nestes espaços,
são vistas de formas diversas por pesquisadores. Para alguns, o processo de
urbanização, aproximando e possibilitando uma maior interação entre os espaços
urbano e rural, caminharia para uma supressão do campo pela cidade. Veiga (2004)
cita o posicionamento de Henri Lefebvre, em 1970, quando o sociólogo e filósofo
sustentou a hipótese de que as sociedades pós-industriais tenderiam a completa
urbanização. Desta maneira, ao ‘campo’ estava previsto o desaparecimento.
Outra corrente de pesquisa discorda desta hipótese creditada por Lefebvre
na segunda metade do século XX. Esta nova linha de pensamento afirma um
fenômeno de reformulação na constituição dos espaços rurais. Este processo, por
sua vez, continua a ser reconhecido, assim como a maior interação do campo com
os centros urbanizados e sua consequente reformulação econômica, no que diz
respeito a um movimento voltado cada vez mais à diversificação das suas atividades
produtivas. Entretanto, a este processo não é dado o poder de extinção da
ruralidade, mas sim de reformulação, de nascimento de uma nova ruralidade,
conforme destaca Veiga (2006).
Portanto, como consequência da divisão territorial do trabalho, novas
atribuições são destinadas ao espaço rural, passando este por um momento de
reformulação que, por sua vez, busca corresponder às novas demandas surgidas
interna e, principalmente, externamente. Atualmente, pesquisas acadêmicas têm
desenvolvido uma maior sensibilidade à análise do rural, captando suas
transformações ao longo do tempo.
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Marafon (2006) destaca que durante as décadas entre 1960-80 predominou
no Brasil um paradigma de desenvolvimento econômico que objetivava a
substituição de importações. Buscava-se assim desenvolver a indústria e, ao mesmo
tempo, por um fim nas relações consideradas arcaicas, ainda presentes na
agricultura brasileira (MARAFON, 2006, p.21). Portanto, em face da diminuição da
jornada de trabalho permitida pela incorporação de novas tecnologias de produção,
ocorreu a liberação de mão de obra no campo, passando esta a exercer outras
atividades (MARAFON, 2006, p.18).
Entretanto, a década de 1980 assiste também a uma crise desse modelo
produtivista que, por sua vez, refere-se à modernização da agricultura, conforme
esclarece Wanderley (2000). A deficiência do sistema produtivo agrícola deste
período explica-se pela superprodução, resultante da mecanização, a redução de
mão de obra nas atividades agrícolas e o uso indiscriminado de insumos químicos,
prejudicando os recursos naturais (WANDERLEY, 2000, p. 95).
Ao que tudo indica, com a crise do modelo produtivista da produção agrícola,
constrói-se uma tendência onde ao espaço rural passam a ser incluídas outras
funcionalidades. Wanderley (2000), dando prosseguimento à sua análise, afirma que

Nas sociedades modernas o desenvolvimento dos espaços rurais
dependerá não apenas do dinamismo do setor agrícola, porém, cada
vez mais da sua capacidade de atrair outras atividades econômicas e
outros interesses sociais e de realizar profunda ressignificação de
suas próprias funções sociais (WANDERLEY, 2000, p.96-97).

Pode-se compreender o fenômeno em evidência na citação acima como
uma consequência da dinamicidade da configuração socioespacial, responsável pela
transformação dos espaços e atribuições de novas funções na divisão territorial do
trabalho. Entretanto, é importante lembrar que, como vimos em Santos (2006), o
fenômeno não ocorre de forma homogênea, mas de acordo com a realidade
específica de cada lugar, sua resistência ou receptividade ao uso das novas
técnicas. Isso constitui a sua individualidade.
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Wanderley (2000) acrescenta à reflexão as diferentes relações que este
espaço estabelece com os ambientes ditos urbanizados. Portanto, para sua
problematização, antes de tudo, é necessário compreender os espaços rurais como
parte de um corpo maior, uma configuração socioespacial, composta também por
ambientes citadinos.
Deste modo, para a elaboração de uma reflexão atualizada sobre o tema,
faz-se necessária a superação da tradicional visão dicotômica que prevalece em
análises genéricas e tende a separação entre campo e cidade, visto que a simples
polarização exclui a complexidade dos elementos presentes na conjuntura rural
brasileira. Em contrapartida, ao levar-se em consideração o maior intercâmbio entre
os espaços, torna-se possível apreender a troca de influências que se efetivam em
suas relações e, consequentemente, as transformações dos mesmos.
Portanto, em substituição à ruptura, opta-se pela apreensão de uma
continuidade, que resulta de uma maior interação espacial. Tal abordagem
representa uma inovação à análise do espaço rural, pois indica um fim para a
tradicional dicotomia rural-urbano, que se define pelo isolamento e forte oposição
entre o campo e a cidade (WANDERLEY, 2000, p. 126-127).
E observa-se que uma variedade de pesquisadores têm se dedicado a uma
análise detalhada acerca do fenômeno da ressignificação do rural no Brasil. Souza e
Brandenburg (2010), ao analisarem as transformações que este espaço brasileiro
tem sofrido ao longo dos anos, também destacam uma multiplicação das suas
funções em sua relação com o conjunto da sociedade.
Para os pesquisadores, o rural, antes visto como um espaço privado e com
função geralmente limitada à produção agrícola, passa a cumprir funções múltiplas.
Alguns exemplos destacados são sua importância para preservação do meio
ambiente, a prática do turismo, lazer, preservação do patrimônio cultural, entre
outros (SOUZA; BRANDENBURG, 2010, p. 51).
Anjos e Caldas (2014), refletindo acerca das diferentes representações
sociais do rural construídas ao longo do tempo em resposta às mudanças ocorridas
nas sociedades contemporâneas, constroem uma crítica à sociologia rural fundada
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no mito da oposição campo/cidade, que classifica tais noções como realidades
socioespaciais descontínuas.
Para a superação desta dicotomia, assim como das teorias que afirmavam o
fim do rural em face do avanço urbano e industrial, os autores destacam a
indispensável contribuição dos geógrafos, visto que

[...] há outros aspectos a destacar no contexto das novas abordagens
que convergem para a retomada do “rural” como questão. Referimonos, sobretudo, à influência exercida pelos geógrafos, durante a
década de 1990, que, para além do reconhecimento de que a
sociedade industrial não havia eliminado totalmente os atributos
essenciais da ruralidade, assumem a missão de propor novos
instrumentos e critérios para delimitá-la, mensurá-la, aferi-la (ANJOS;
CALDAS, 2014, p. 387).

Em consonância com esta mesma perspectiva de reconhecimento da
heterogeneidade que constitui o espaço rural, citando Schneider, Marschner (2010)
lembra que a sociologia que se ocupa destas sociedades precisa delimitar melhor
seu campo de estudo, criando um arcabouço teórico conceitual mais amplo, capaz
de dar conta das transformações que se desenham neste espaço. As pesquisas
devem partir da premissa de que a transformação estrutural do campo não repercute
em seu fim, mas em um movimento oposto: “A Emergência De Uma Nova
Ruralidade”, conforme título da análise de Wanderley (2000).
Portanto, como vimos, o espaço rural está inserido em uma configuração e
possui, assim como esta, a dinamicidade como uma das suas principais
características. Deste modo, este espaço tem se reformulado com o decorrer das
mudanças que ocorrem na rede de interdependências que se estabelece em sua
relação com outros espaços. Transformações estas que se efetivam e repercutem
nas novas funções que são atribuídas ao campo: seja o espaço para o lazer, o
desenvolvimento da agricultura familiar, a prática de esportes, a produção agroexportadora, ecoturismo, etc.
Com isto, reforçamos que uma análise do campo que não leva em conta as
relações que este estabelece com outros espaços repercute em conclusões
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genéricas, que não dão conta da heterogeneidade que o caracteriza. Outro perigo
da generalização, assim como da dicotomia campo-cidade, é a estigmatização dos
espaços, principalmente por discursos que buscam representá-los, tal a importância
da apreensão das relações de interdependência, conforme ensinou Elias (2001).
Desta forma, voltamos a atenção para o objeto central da nossa pesquisa.
Diante da complexa configuração territorial brasileira, sobre a representação do
espaço em questão e do homem do campo nos livros didáticos de história, qual
abordagem prevalece? O campo conforme a definição de Marshner (2011),
apresentado como o lugar de luta pela terra e em maior conformidade com as
reivindicações dos movimentos sociais camponeses, reivindicando, inclusive, uma
educação do campo? Ou uma análise sobre o espaço rural que apreende sua
heterogeneidade, tão evidenciada em Veiga (2004), Wanderley (2000), Andrade
(2002), entre outros?
Em outras palavras, de que maneira o rural e o homem do campo são
representados nos livros didáticos de história? Para responder a esta pergunta, fazse necessário entender outro conjunto de complexidades, agora presentes no livro
didático. Sobre este discorreremos a seguir.
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3. Livro Didático e Mercado Editorial Brasileiro

Comumente, o Livro Didático (LD) é objeto subestimado por professores,
alunos e, em alguns momentos, também por acadêmicos. No Brasil, a produção e
uso do material apresentam algumas características específicas. Trata-se de um
objeto fruto de uma produção em massa, consequentemente, de fácil acesso. Esta
característica está relacionada à forma como se configurou o mercado editorial
brasileiro de livros didáticos, principalmente sob influência do Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD).
Portanto não é raro vê-los empilhados, em grandes quantidades, em pátios
ou calçadas de instituições de ensino em períodos de escolha de novos materiais.
Cenas assim são comuns devido à insuficiência dos espaços escolares para acolher
a grande quantidade de exemplares, que vão chegando periodicamente, pois as
obras escolhidas devem ser utilizadas por no mínimo três anos consecutivos6.
Portanto, o artefato é marcado por uma intensa descartabilidade.
É provável que tais características, quando somadas, contribuam para sua
representação como um primo pobre da literatura. Entretanto, neste tópico, veremos
que o objeto, e ao mesmo tempo fonte, da presente análise é marcado por uma
complexidade nem sempre captada. Tal enredamento está presente em diferentes
momentos desta mercadoria, da fabricação ao uso. Desta forma, a complexidade do
LD se evidencia já nos primeiros momentos de reflexão sobre o material, quando se
busca apreendê-lo em um conceito.

3.1 Livro Didático: complexidade e difícil definição

Souza Seal (2008) expõe em seu texto informações que nos ajudam a
pensar o LD, apresentando-o como uma obra produzida

(...) com o objetivo de auxiliar no ensino de uma determinada
disciplina por meio da apresentação de um conjunto extenso de
6

Informações sobre o programa e processo de escolha de livro didático disponíveis em
<www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico> Acesso em 30 de junho de 2015.
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conteúdos do currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma
de unidade ou lições, por meio de uma organização que favorece
tanto usos coletivos (em sala de aula), quanto individuais (em casa
ou em sala de aula) (BATISTA; ROJO, apud SOUZA SEAL, 2008,
p.72).

Trata-se de uma definição originada de uma primeira percepção, visto ser
conhecido seu uso como um auxílio pedagógico ao trabalho dos professores, e ao
mesmo tempo um auxílio à aprendizagem dos alunos, que o utilizam em sala de
aula, sob orientação docente, mas também em casa, nos estudos individuais.
Entretanto, o LD transcende esta representação.
Ao apresentar um conjunto extenso de conteúdos a serem ministrados, o
material apresenta os assuntos a serem trabalhados em sala de aula, de forma
sequênciada e de acordo com o nível escolar. Mesmo que o professor disponha de
considerável autonomia, a depender da instituição que leciona, este tem à
disposição um percurso programático, cuja influência está presente de forma
contundente durante boa parte da sua atuação pedagógica.
Contudo, fazendo referência a Alain Choppin, Miranda (2004) lembra que os
livros didáticos não são apenas ferramentas pedagógicas, mas apresentam um
conjunto de informações a serem transmitidas às gerações mais jovens, tratando-se
de um meio de comunicação cuja eficácia é centrada nas suas formas de difusão
(MIRANDA, 2004, p. 131). Tais informações permitem compreendê-lo, portanto,
como um instrumento que carrega as visões de mundo, as características e os
valores de uma determinada época.
Souza Seal (2008), citando Batista e Rojo (2005), lembra que na série de
interesses em que este instrumento encontra-se inserido, sejam políticos,
educacionais, sociais, também é presente o interesse econômico, pois a produção
de livros didáticos no Brasil representa a possibilidade de vultosos lucros para as
grandes editoras. Isso ocorre devido à forma como tem se estabelecido o mercado
editorial brasileiro. Portanto, o objeto em questão também se configura como uma
mercadoria a ser consumida.
Recapitulando,
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Seriam os livros então um produto da indústria cultural, portanto uma
mercadoria. Seriam também um repositório de visões de mundo ou
até de ideologias [...]. Outra representação possível seria a de
instrumento pedagógico, organizador de práticas de ensino. Diríamos
que esses elementos compõem a pluralidade da natureza
multifacetada dos LD’s (CUNHA, 2009, p.5).

Trata-se, portanto, de um objeto envolto em uma gama de definições. Estas,
por sua vez, estão relacionadas às funções, e aos usos, atribuídas pelos diferentes
sujeitos cujo cotidiano, de alguma maneira, é influenciado pela presença deste
artefato. Em Oliveira (2009) temos confirmado este fenômeno, concluindo a autora
que o LD tem significados diferenciados para autores, editores, trabalhadores e,
sobretudo, professores e alunos.
Deste modo, é necessário captar que tamanha complexidade e diversidade
de formas de se conceber tal material estão relacionadas também ao aumento
numérico dos sujeitos partícipes no processo de produção desta mercadoria. Esta
característica, veremos no tópico a seguir, representa uma consequência do elevado
grau de importância que o LD obteve no mercado editorial brasileiro ao longo dos
anos, repercutindo em novas técnicas utilizadas em sua produção.
Portanto, compreender o alcance mercadológico do LD no panorama
comercial cultural do Brasil é um exercício intelectual imprescindível à apreensão da
sua atual constituição, assim como da gama de fenômenos presentes no ciclo vital
do livro, que é “o campo de estudo que investiga todo o processo pelo qual o livro
passa, desde a sua concepção à materialização e circulação” (CASSIANO, 2007,
p.7-8). Portanto, dedicaremos o próximo tópico à compreensão do processo histórico
de transformação da configuração editorial brasileira de livros didáticos e suas
consequências sobre o mesmo.

3.2 Por Dentro do Mercado Editorial Brasileiro de Livros Didáticos
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Com base em Gatti Junior, Souza Seal (2008) destaca uma série de
informações acerca das primeiras produções de LD’s no Brasil. A autora afirma que
até a década de 1920, de uma forma geral, os manuais escolares eram importados
de outros países, França e Portugal, por exemplo. Lembrando que a escola era
privilégio de uma elite, e esta minoria representava o grupo que tinha acesso aos
LD’s. Só a partir dos anos 1930 surgem os primeiros materiais que levavam à capa
nomes de autores brasileiros. Entretanto, a novidade não veio acompanhada de um
acesso democrático ao material, que continuou restrito à elite brasileira.
Cunha (2009) ressalta que, entre as décadas 1930-60, estes manuais
escolares não representavam o principal produto quanto à vendagem do pequeno
número de editoras que se dedicavam a produzi-lo no Brasil. Os autores destas
obras, entretanto, eram figuras conhecidas no meio apresentado como “alta
sociedade” e, consequentemente, eram presentes em espaços considerados de
“alta cultura”.
Desta forma, “os textos escolares podiam ser escritos em um vocabulário
próximo ao acadêmico”, lembra Gatti Júnior (1999, p. 219), tamanho era o interesse
dos autores pela erudição das suas obras. Em Cunha (2009), observa-se que tal
condição repercutia em uma inadequação entre a linguagem, utilizada nas narrativas
apresentadas pelo material, e o público ao qual se destinava o produto.
Ainda segundo o autor, como a didatização dos conteúdos através de uma
linguagem mais acessível ao amplo público não era prioridade, os LD’s
permaneciam sem sofrer alterações e atualizações (CUNHA, 2009, p. 3-4).
Entretanto, o perfil das obras, assim como seu processo de produção, passou por
profundas alterações na segunda metade do século XX.
No período pós década de 1970, e principalmente nos anos 80, a venda de
LD’s alcança um novo patamar. O consumo dos manuais didáticos atinge um
crescimento vertiginoso, e este então subsetor do mercado editorial passa a
alavancar os lucros das grandes editoras (CUNHA, 2009, p.9). Esta nova fase é
marcada por consequentes transformações nos âmbitos da produção e consumo
dos manuais escolares. A este conjunto de fenômenos é atribuído a influência
decisiva de um novo ator sobre o mercado editorial de LD’s: o Estado.
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3.2.1 A Influência Estatal Sobre o Mercado Editorial

Para Silva (2012), retoma ao final da década de 1920 a atuação estatal
sobre a produção de manuais didáticos para uso escolar. Com a crise de 1929 e a
elevação das taxas de importações, o Brasil teve dificultada a entrada de
mercadorias estrangeiras, entre as tais os LD’s, também importados. Desta maneira
o país foi forçado a investir na produção nacional.
No início da década de 1930, já sob o governo Getúlio Vargas, buscava-se
padronizar uma identidade para o país, forjada na representação de nação forte e
unida. Com este intuito, em 1938, com Gustavo Capanema à frente do Ministério da
Educação e Cultura, foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático, agora sob a
égide do Estado Novo, o regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas. Esta
comissão tinha como subordinadas as Comissões Estaduais de Livros Didáticos
(CELD), órgãos que tinham por objetivo o estabelecimento de um “controle político e
ideológico da produção e distribuição de livros didáticos no país pela ditadura
Vargas” (SILVA, 2012, p. 808).
Choppin nos ajuda a compreender a importância da literatura escolar para
tal intuito ao destacar que

Uma vez que são destinadas a espíritos jovens, ainda maleáveis e
pouco críticos, e podem ser reproduzidos e distribuídos em grande
número sobre todo um território, os livros didáticos constituíram-se e
continuam a se constituir como poderosos instrumentos de
unificação, até mesmo de uniformização nacional, lingüística, cultural
e ideológica (CHOPPIN, 2004, p. 560).

Portanto, tal poder era captado pelo governo Vargas, assim como pelos
governos seguintes. O tentame era presente mesmo que o grau de liberdade na
produção e no uso desse material pudesse variar consideravelmente, conforme
ensina Cassiano (2007, p. 20); pois como visto também em Chartier (1990, p.123),
apesar dos elementos reguladores, deve-se também levar em conta a liberdade do
leitor, expressa através da sua interpretação e ressignificação.
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Com base em Kazumi Munakata, Silva (2012) destaca que na década de
1960, conjuntura marcada por uma expansão da rede escolar, o Estado mais uma
vez interfere no mercado editorial de LD’s através de um programa governamental.
Neste período, início do regime militar, surge a Companhia Nacional de Material de
Ensino, cujo objetivo era subsidiar a produção do material e distribuí-lo aos usuários,
cabendo ao Banco do Brasil fornecer o auxílio necessário para a produção do
material.
Entretanto, é possível afirmar que a maior transformação no mercado
editorial de LD’s teve início durante o período de redemocratização, na década de
1980. Mais especificamente, as grandes transformações têm início em 1985, com o
surgimento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em funcionamento até
então.

3.3 Por dentro do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

Na década de 1980, período de lenta redemocratização, tem-se um retorno
aos grandes debates acerca da diversidade de problemas sociais presentes no país
e não resolvidos por governos passados: a extrema pobreza, desigualdades sociais,
a deficiência alimentar, entre outros. Nesta conjuntura, havia o consenso de que tais
problemas “deveriam ser tratados paralelamente à questão educacional”, afirma
Cassiano (2007, p. 23). Assim, tanto o acesso ao LD quanto à merenda escolar
foram inseridos em projetos de assistência à população carente.
Portanto, diante desta maior atenção direcionada ao acesso estudantil ao
LD, conclui-se que

[...] sua incorporação nas políticas educacionais se justificava não só
pela busca da qualidade na educação, como também cumpria um
importante papel no atendimento ao aluno carente, portanto havia o
caráter assistencial agregado à finalidade educacional (CASSIANO,
2007, p.26).
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Desta forma, em sua primeira fase, o PNLD tinha como objetivo apenas a
aquisição e posterior distribuição dos manuais escolares para alunos dos primeiros
anos do ensino fundamental. Contudo, já neste primeiro momento o programa
chamou a atenção das editoras, atraídas pelo potencial de compra apresentado pelo
Estado brasileiro. Em 1997, este já se representava como o maior comprador de
livros didáticos do país, segundo Cassiano (2007, p. 95).
Têm início, a partir deste momento, as maiores transformações no mercado
editorial, pois para suprir a necessidade de uma população estudantil pertencente a
um país de dimensões continentais, fazia-se necessária a compra do material em
escalas ainda não vistas em território nacional. Segundo dados do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi investido, apenas no ano de 2014
(data em que a coleção analisada foi incluída no guia do PNLD), o valor de
1.217.893.067,42 R$; 571.265.078,86 R$ só na aquisição de material para os anos
finais do ensino fundamental7. Como consequência, esta novidade exigiu uma
reformulação da indústria editorial.
A possibilidade de vultosos lucros através da inscrição das obras no
programa federal repercutiu em uma alta competitividade entre as editoras.
Entretanto,

nesta

primeira

fase,

poucas

conseguiram

vender

quantidades

significativas ao governo, apesar do considerável número de obras inscritas. Ao que
tudo indica, poucas empresas se adaptaram às novidades neste primeiro momento,
pois das 64 editoras que disputavam as fatias de mercado nos primeiros anos do
programa, somente doze permaneceram, afirma Cassiano (2007, p. 36).
Em 1993 é constituída uma comissão para avaliar as obras adquiridas pelo
Estado, pois até então estas eram adquiridas sem qualquer análise qualitativa dos
materiais. Os resultados desse estudo foram divulgados no ano seguinte, através da
imprensa, e apontavam que o MEC vinha adquirindo e distribuindo obras com sérios
problemas. Representações e textos preconceituosos, informações desatualizadas e
erros conceituais foram algumas das principais constatações (CASSIANO, 2007,
p.41). A partir desde momento, concluiu-se que a melhor alternativa seria a
avaliação periódica das obras antes da aquisição pelo programa.

7

Dados no www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico. Acesso em 02/06/2016.
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A divulgação na imprensa dos dados da pesquisa encomendada pelo
governo gerou um mal-estar generalizado não apenas nas empresas, mas também
nos profissionais pertencentes ao circuito educacional brasileiro, situação agravada
principalmente pela forma como o tema foi abordado pela mídia. Cassiano (2007)
afirma que esta, por sua vez, exaltava uma suposta “desqualificação do
professorado, classificando-o como profissional malformado e incapaz de escolher
adequadamente o que, via de regra, é seu principal instrumento de trabalho, ou seja,
o manual escolar” (CASSIANO, 2007, p.109, grifo da autora).
Miranda e Luca (2004) afirmam que a partir de 1996, em meio a um cenário
político não mais marcado pela presença de um Estado autoritário, tem início de
forma efetiva a avaliação pedagógica dos manuais escolares. Esta iniciativa, como é
possível perceber, foi marcada por conflitos de interesse, tensões e críticas à nova
iniciativa do programa, principalmente por parte das editoras (MIRANDA; LUCA,
2004, p.126-127).
Contudo, as empresas tiveram que se adequar às novas normas. Este
estágio, que a literatura denomina como a segunda fase do PNLD, é marcado por
transformações na aquisição das obras, mas também por uma distribuição mais
planejada do material, de forma que todos os alunos da rede pública da educação
básica tinham à disposição os LD’s no início de cada ano letivo (CASSIANO, 2007,
p.81).
No decorrer da análise da autora, é possível observar que a tensão entre
autores, editoras e programa se manteve, pois até o PNLD 1999 era presente a
categoria “não recomendados” no Guia dos Livros Didáticos8. Em outras palavras,
era elaborada uma ordem de classificação que divulgava, publicamente, as obras de
acordo com o parecer dos avaliadores, sendo presente, inclusive, a divulgação das
obras reprovadas.
As editoras e autores que tinham o material reprovado se viram prejudicados
comercialmente pela exposição negativa, prevendo a queda no número de unidades
vendidas. Diante disso, a partir do PNLD 2005 todos os critérios classificatórios

8

O Guia dos Livros Didáticos é o documento oficial, onde se encontram as resenhas dos livros
avaliados pelo programa. O documento é distribuído nacionalmente para as escolas e busca orientar
os professores no momento de escolha do LD (CASSIANO, 2007, p.41).

58

foram eliminados, passando os LD’s a serem apenas excluídos ou aprovados
(CASSIANO, 2007, p.69, grifo da autora).
Outra reformulação do programa destacada por Cassiano (2007) é que
inicialmente os LD’s eram avaliados de forma individual, contudo a partir do PNLD
2002, passa-se a avaliação por coleções. Desta forma, as editorias só poderiam
inscrever a coleção de forma integral.
Atualmente, após análise e aprovação das obras, as coleções são colocadas
à escolha dos professores da rede pública. Os livros escolhidos ficam em posse do
aluno, devendo ser devolvidos ao final de cada ano letivo, para então serem
reutilizados por outros alunos. Desta maneira, o ciclo do LD se mantém por três
anos consecutivos, tendo o PNLD uma vigência de três anos (CASSIANO, 2007,
p.46).

3.3.1 A Adequação das Editoras e a Divisão do Trabalho na Produção de LD’s

Como já mencionado no subtópico anterior, uma das principais influências
do PNLD sobre o mercado editorial foi a intensificação da competição no setor. E
paralelamente a esta nova configuração, as empresas editoriais adquiriram o
comportamento comercial típico das grandes corporações e indústrias em expansão.
O mercado editorial brasileiro de LD’s, portanto, tem como uma das suas
principais características a agressividade comercial. Acerca do comportamento
altamente competitivo adotado pelas editoras, Miranda e Luca (2004) afirmam que
as empresas se valem de esquemas sofisticados de distribuição e vendas, influindo
de forma decisiva nos processos de escolha do material em escolas de todo o país.
Entretanto, nem todas as empresas dispõem de estrutura para tanto (MIRANDA;
LUCA, 2004, p.128). Como consequência desta desigualdade estrutural, tem-se a
centralização de um grupo restrito de editoras no programa.
É desta forma que o mercado editorial de LD’s tem caminhado para uma
constante monopolização por algumas poucas empresas. Este processo tem se
efetivado através das fusões empresariais ocorridas desde o advento do PNLD
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(MIRANDA; LUCA, 2004, p.128), com grandes empresas absorvendo editoras com
menor potencial competitivo. O mercado, portanto, configura-se pela alta
lucratividade das grandes editoras, ao mesmo tempo em que se apresenta como um
campo de alto risco, devido à grande competitividade e agressividade comercial.
Hofling contribui com um dado ilustrativo sobre tal situação ao expor que, em
1994, um relatório da extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE)
registrava que, neste mesmo ano, foi destinada a soma de 109.361.922,85 R$ para
apenas seis editoras, de um total de 35 concorrentes. Em frações, cerca de 90% do
total dos recursos foram destinados a menos de 20% do total de editoras inscritas no
PNLD (HOFLING, 2000, p.166).
E para aumentar seu potencial competitivo, as grandes editoras precisaram
ampliar consideravelmente sua capacidade produtiva diante da enorme demanda
apresentada pelo Estado brasileiro. Desta maneira, ocorre uma intensificação da
divisão do trabalho também na produção dos manuais didáticos, pois neste processo
são atribuídos a diferentes profissionais papéis distintos. Portanto, é errônea a
comum representação do manual escolar como o produto integral do trabalho do
‘autor’, pois desta forma tem-se negligenciada a atuação de editores, design gráfico,
equipe de marketing, entre outros profissionais envolvidos em sua produção
(CASSIANO, 2007, p.8).
Cassiano também chama a atenção para a presença da diversidade de
agentes presentes em todo o ciclo vital do LD, desde a sua concepção, passando
pela sua materialização e circulação. Portanto é importante lembrar que “por trás da
mercadoria, o livro, existe, na verdade, um completo conjunto de relações humanas”,
afirma Apple (1995 apud CASSIANO, 2007, p.8), e desconhecer esta rede de
relações significa inviabilizar uma melhor captação desta fonte de pesquisa tão
presente e complexa.
Sobre o desconhecimento acerca da forma como se constitui este campo de
interdependências, construído em benefício da fabricação do LD, afirma Cunha que

O senso comum pedagógico, e mesmo em muitas produções
acadêmicas, ainda vem concebendo-o como uma produção
artesanal, em que todo o trabalho é fruto da criação de um artífice-
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autor. Ou seja, uma concepção da produção na qual o autor é visto
como um artesão, sendo responsável isoladamente pela elaboração
de textos, a inserção de imagens e a proposição das atividades
(CUNHA, 2007, p.3).

Esta atribuição da obra, de forma integral, ao indivíduo apresentado como
‘autor’ torna-se muito natural, visto que é o nome deste que aparece, muitas vezes
em destaque, na capa. Aliás, o mercado editorial de LD’s atua também para
construir um conjunto de representações positivas acerca dos seus autores. Estes
se transformam em marcas, e sua atuação pode transcender a elaboração textual do
LD.
Como forma de promover suas mercadorias, as editoras subsidiam
palestras, cursos, seminários, mediados pelas ‘estrelas’ que assinam suas coleções
(CUNHA, 2009, p.4). Trata-se, portanto, de uma técnica mercadológica para se
sobressair no disputado mercado editorial de LD’s, mas que ao mesmo tempo
contribui para a construção da representação do autor como elemento partícipe e
responsável pela integralidade da obra.
Conceição (2005) nos apresenta um pronunciado de Michel Foucault em
célebre conferência intitulada “O que é um autor?”, em 1969, onde o filósofo afirma
que

O autor não é entendido, é claro, como um indivíduo falante que
produziu ou escreveu um texto, mas como princípio de agrupamento
do discurso, como unidade e origem de suas significações, como
centro de sua coerência (FOUCAULT, 1969 apud CONCEIÇÃO,
2005, p.66).

Portanto, a presença do autor contribui para a ideia de unicidade textual que
envolve o material. Torna-se comum, por exemplo, a escolha do manual didático
pelo docente com base no autor apresentado na capa da coleção; isso ocorre em
detrimento de uma análise detalhada do corpo de texto, iconografia e atividades
propostas pelo material. Entretanto, a diversidade de agentes partícipes na produção
do material também torna possível a presença de problemas do tipo: incoerências
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textuais, ausência de diálogo entre textos e imagens e inadequações entre
atividades propostas e objetivos pedagógicos apresentados.
Portanto, o senso comum é responsável pela concepção simplista que busca
abarcar o LD, mas que se apresenta ausente de uma maior sensibilidade para a
identificação de outros atores que, além do autor, são determinantes na constituição
da obra. Entender a influência destes diferentes agentes no processo de concepção,
produção e uso do material possibilita ampliar a forma como o concebemos, fugindo,
portanto, de um consenso histórico responsável pela negligência e subestimação
desta rica fonte de pesquisa: o livro didático.
Temos assim os subsídios necessários para a construção de uma efetiva
análise dos dados adquiridos a partir da leitura da obra escolhida: a aceita
apreensão do campo como espaço de especificidade e contraposto aos ambientes
citadinos; a apresentação de um rural plural, transformado e que estabelece uma
relação de interdependência e troca de influência e informação com outros espaços;
o livro didático como artefato de considerável influência sobre a prática pedagógica
docente, envolto em uma complexidade que permeia sua produção e uso. Restanos, agora, captar as representações apresentadas pela coleção utilizada nas
escolas rurais.
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4. Considerações acerca do rural no livro didático de história

Uma das primeiras funções atribuídas ao rural é a prática da agricultura.
Logicamente, tal funcionalidade se apresenta como a mais comum nos manuais
escolares. Ao todo, foram identificadas quatro categorias de representação: local
destinado ao trabalho da terra e à produção de produtos primários; o campo como
local de miséria; local sob domínio político e econômico do latifundiário; local de
conflito entre proprietários e trabalhadores e pela posse da terra. Como é possível
observar, apesar da divisão, as categorias expõem uma nítida associação do rural
ao cultivo da terra. Não foram encontradas reflexões acerca do rural multifacetado,
assim como o incentivo à análise acerca da relação que o rural estabelece com
outras localidades. É o que veremos no tópico a seguir.

4.1 Local destinado ao trabalho da terra e produção de produtos primários

No LD destinado ao 6º ano o aluno se depara com as primeiras grandes
civilizações do Oriente: mesopotâmica, egípcia, hebraica, entre outras. Desta forma,
o debate acerca do surgimento destas sociedades perpassa referências à atividade,
como pode ser observado a seguir:
O estudo da história nos mostra que em uma mesma época
convivem sociedades com modos de vida semelhantes e também
muito diferentes. Por exemplo, enquanto algumas se fortalecem com
o comércio, outras dedicaram-se principalmente à agricultura”
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 48).

Observa-se que a narrativa apresenta informações preliminares que buscam
preparar o leitor para uma maior quantidade de dados acerca da prática agrícola no
contexto das primeiras civilizações. Ressalta-se, na unidade, a afirmação de que
outros povos se dedicavam a outras atividades, como o comércio, por exemplo. A
agricultura é apresentada, portanto, como uma das possibilidades econômicas.
Na unidade 3, dando continuidade à proposta de estudo acerca das
Primeiras Sociedades Humanas, o texto apresenta a seguinte informação:
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Os pesquisadores acreditam que por volta de 10.000 a.C. alguns
grupos humanos começaram a criar animais e a praticar a
agricultura, passando a produzir parte do alimento de que
necessitavam. Essa nova situação provocou muitas transformações
no modo de vida daqueles grupos: começaram a criar galinhas,
carneiros, cabras, porcos, cavalos, bois, cães, reduzindo a
necessidade da caça; plantavam trigo, cevada, frutos e tubérculos
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 60).

No texto, observa-se a referência à agricultura como prática que possibilitou
transformações no modo de viver das primeiras sociedades, principalmente no que
diz respeito à alimentação. Com o desenvolvimento da narrativa, passa-se à
explicitação acerca das transformações decorrentes sobre a cultura material:
A prática da agricultura gerou a necessidade de novos objetos, como
potes de cerâmica, usados para armazenar os grãos e cozinhar os
alimentos. O arado com tração animal, as pás, as enxadas e as
foices facilitaram o trabalho do plantio e da colheita (PANAZZO; VAZ,
2012, p. 64).

Em Milton Santos, apreende-se que os objetos existem a partir da sua
utilização, pelo homem, dentro de um determinado contexto e a partir de um
conjunto de intenções que englobam a própria transformação do espaço. Cerâmica,
arado, pá, enxada, enquadram-se nesta categoria. São os objetos, pois, “esse
extenso, essa objetividade, isso que se cria fora do homem e se torna instrumento
material de sua vida [...], uma exterioridade” (SANTOS, 2006, p. 46).
Assim, a problematização das narrativas apresentadas até o momento tornase possível não pelo questionamento da veracidade das informações, visto que o
desenvolvimento da prática agrícola na história da humanidade demandou a
elaboração de utensílios que auxiliassem e tornassem a atividade mais eficaz.
Contudo, entre os principais objetivos curriculares da História enquanto disciplina
pontua-se “estabelecer a relação passado-presente” [...] (STRÖHER, 2012, p.50), e
como é possível observar, as descrições apresentadas até então não são
acompanhadas de uma maior contextualização com a realidade discente.
Mais adiante, ao propor uma leitura sobre a “A África na Antiguidade”,
encontram-se as representações do material acerca do Egito Antigo e seus grupos
sociais. Obviamente, presencia-se uma referência aos camponeses, que, segundo a
fonte, “também chamados de felás, formavam a maior parte da população,
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trabalhavam na agricultura e eram obrigados a pagar impostos ao governo”
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 87).
É inegável a importância dos camponeses para a sociedade egípcia, assim
como para as demais sociedades do Antigo Oriente. No entanto, o manual faz
breves referências ao papel deste grupo para a civilização estudada. Desta forma, é
negligenciada uma rica possibilidade de problematização e contextualização que
permitiria não apenas uma melhor apreensão da relevância da agricultura para as
civilizações orientais, como também a possibilidade de compreender as atuais
condições da mão de obra e do trabalho no campo. E o texto segue, com
informações acerca dos diferentes tipos de produção: “A agricultura era a principal
atividade econômica do Antigo Egito. A produção era diversificada: plantavam
alface, cebola, alho, trigo, cevada, uva tâmara, papiro, linho, algodão” (PANAZZO;
VAZ, 2012, p. 83).
Na mesma página é possível encontrar o boxe “Documento”, cuja intenção,
como o próprio nome sugere, é desenvolver a capacidade de análise de documentos
por parte dos discentes, tentando gerar uma maior compreensão acerca do ofício do
historiador. Nesta sessão, temos apresentadas as próprias representações dos
egípcios antigos acerca do trabalho dos camponeses e artesãos através da arte.
Segundo a legenda, a primeira imagem data de 1290 a.C, e a segunda teria sido
produzida entre 1425 a.C e 1400 a.C.
Figura 1: agricultor e artesãos representados pelos antigos egípcios

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist- História, 6º ano, 2ª Ed.- São
Paulo: Saraiva, 2012.
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Na primeira nota-se um camponês arando a terra, com o auxílio de animais,
preparando-a para o plantio. Seguidamente às imagens, na parte final do boxe, são
encontradas questões acerca das fontes iconográficas. São estas:
1.Que atividades estão representadas nas imagens? 2. Qual(is)
delas dependem diretamente do rio Nilo? 3. Onde foram feitas essas
pinturas egípcias? 4. O que você observa de comum entre elas? 5.
Qual delas é mais recente?(PANAZZO; SILVA, 2012, p.83).

Sobre as imagens, observa-se uma função ilustrativa, podendo ser definida
como a representação visual em que sua “finalidade está no sentido de
complementar informações textuais, mas cuja presença não é requisito para a
compreensão delas (STRÖHER, 2012, p. 53). No contexto analisado, não precedem
às imagens considerações acerca da arte egípcia, mas sim da prática agrícola. Por
isso o caráter ilustrativo.
Com relação às questões apresentadas pelo boxe para a análise das
representações visuais, observa-se a continuidade da tendência à retomada e cópia
de informações no corpo do texto para sua resolução. Desta maneira, a atividade
não contribui significativamente para uma real reflexão sobre o documento, visto que
as informações necessárias à resolução da atividade estão, quase todas, presentes
nas legendas que acompanham o recurso visual. Dito isto, conclui-se que a
exposição das imagens nem ao menos seria necessária, e a possibilidade de
problematização da representação egípcia sobre os camponeses, artesãos, ou
mesmo da própria arte egípcia, é prejudicada.
Importante lembrar que o LD não é elemento determinante na qualidade do
ensino escolar, pois o fator humano continua sendo o principal agente do processo
educativo. O professor exerce a sua autonomia frente ao uso do material, e os
dados adquiridos não nos permitem uma leitura acerca da prática pedagógica
docente, o que seria possível apenas através de observação documentada.
Contudo, a indústria editorial vem se aperfeiçoando na produção de
materiais adequados aos objetivos pedagógicos e à escolha do professorado, pois
“pensar no livro didático hoje requer refletir sobre o papel de professoras/professores
e alunas/alunos diante da aprendizagem” (SOUZA SEAL, 2008, p. 17-18). Deste
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modo, apesar da evidente possibilidade do professor problematizar as imagens
apresentadas pelo material, ainda que este não o faça, “sabe-se que isso é mais
difícil de acontecer quando a proposta não aparece sugerida, mesmo que no livro do
professor” (STRÖHER, 2012, p. 52). A contextualização, o diálogo com o presente,
portanto, são características necessárias para inferir qualidade ao material.
No LD voltado ao 7º ano, a narrativa expõe suas representações acerca da
Idade Média, e as referências à prática da agricultura se apresentam mais uma vez.
Algumas passagens são: “Inicialmente, os germanos (povos germânicos) se
organizavam em comunidades nas quais praticavam a agricultura e pastoreio” (VAZ;
PANAZZO, 2012, p. 48); ou informações acerca das técnicas agrícolas utilizadas,
condições de vida e produção:
Eles usavam instrumentos de trabalho rústicos e conheciam técnicas
agrícolas simples. A produção era pequena, geralmente voltada para
a subsistência de quem vivia no feudo. Os servos plantavam trigo,
cevada, aveia, centeio, frutas, legumes e verduras; criavam bois,
vacas, porcos, cabras, carneiros, galinhas, patos. Faziam queijo,
manteiga e linguiça; amassavam uvas para produção de vinho;
defumavam toucinho e carnes; e com os ovos e leite faziam pães e
bolos (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 64).

Ao lado da descrição acima, o material apresenta a seguinte imagem:
Figura 2: gravura representando a produção agrícola medieval no início do
século XV.

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist- História, 7º ano, 2ª Ed.- São
Paulo: Saraiva, 2012.
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A gravura, datada do início do século XV segundo a obra, busca representar
a “produção agrícola medieval”. Nela é possível observar as diversas ocupações dos
camponeses no feudo: o arado da terra, a construção de cercas, o plantio das
sementes, a colheita. Assim como se ressaltam os instrumentos, rústicos conforme a
transcrição, utilizados para o trabalho. A inserção da imagem ao lado de um texto
descritivo acerca do cotidiano dos camponeses, assim como dos artefatos utilizados,
técnicas adotadas e estilo de vida humilde, permite categorizá-la como ilustrativa,
segundo a definição de Ströher (2012). Nesta categoria, pois, a imagem tem por
função a reafirmação das informações apresentadas pelo texto verbal.
Nas passagens onde se encontram as narrativas acerca do Brasil colonial e
imperial é presente um significativo número de informações sobre a prática agrícola.
Sabe-se que a História do Brasil, conforme o registro nos manuais escolares, tem
boa parte da sua narrativa centrada em um país agrário, de urbanização tardia e
exportador de produtos primários (CARMO, 2011, p.54); portanto, o tema possibilita
uma maior ocorrência de dados.
Ainda no material direcionado ao 7º ano do ensino fundamental,
encontramos passagens como:
O lucro com o açúcar seria maior quanto maior fosse a produção.
Para isso a Coroa portuguesa estimulou a formação de latifúndios
monocultores, isto é, grandes extensões de terras onde o açúcar era
produzido em larga escala para exportação, o que exigia muitos
trabalhadores (PANAZZO; SILVA, 2012, p. 235).

O açúcar e o tabaco eram produzidos de acordo com o sistema de
plantation, uma combinação das seguintes características: latifúndio
(grande propriedade rural visando à produção em larga escala),
monocultura (cada latifúndio se especializava em um só produto),
mão de obra escrava e produção destinada à exportação. Gêneros
agrícolas como milho, mandioca, feijão, frutas, verduras, destinavamse ao consumo dos habitantes da própria colônia, sendo cultivados
em pequenas roças (PANAZZO; VAZ, p. 242).

Portanto, temos destacadas as principais características do sistema de
produção efetivado pelos portugueses no novo mundo. E as peculiaridades
geográficas

típicas

das

novas

terras

são

apresentadas

como

elementos

preponderantes para a prática agrícola aqui estabelecida nos primeiros anos de
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ocupação, sendo [...] “o solo e o clima do litoral [...] adequados ao cultivo da cana de
açúcar (PANAZZO; VAZ, 2012, p. 231). Portanto, a alusão ao sistema de plantation
é bem presente.
No livro encontra-se ainda uma passagem dedicada à descrição das
instalações do engenho, acompanhada de uma ilustração:
Cada engenho tinha a casa-grande (residência do senhor do
engenho e de sua família), a capela (local de missas, casamentos e
batizados dos moradores do engenho), a senzala (alojamento dos
escravos) e as terras para criação de animais e plantação de
mandioca, milho, feijão e frutas para abastecer o engenho
(PANAZZO; VAZ 2012, p.234).
Figura 3: representação de um engenho de açúcar no Brasil colonial.

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.Hist- História, 7º ano.
2ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2012.

A gravura, datada, segundo o material, do século XVII, busca ilustrar as
atividades exercidas no cotidiano dos engenhos de açúcar no Brasil colonial.
Portanto, segundo a definição de Ströher (2012), esta pode ser categorizada como
uma imagem ilustrativa, visto que sua função não é essencial à compreensão do
texto verbal. O recurso iconográfico, neste caso, é apresentado para reafirmar as
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considerações expostas na narrativa contida no LD; busca-se uma consonância,
portanto, entre o que se diz e o que se mostra.
Nos LD’s da coleção, cada unidade é iniciada por uma representação
iconográfica, que busca introduzir visualmente o assunto aos discentes. Observa-se
que tais imagens, às quais denominaremos introdutórias, em sua maioria, compõem
uma estética do livro e são apresentadas em páginas duplas, buscando assim
chamar a atenção do alunado através de um projeto gráfico atrativo. Como exemplo,
na unidade 6 do material direcionado ao 8º ano, destacamos a imagem a seguir:
Figura 4: Obra Café, de Candido Portinari.

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.Hist- História, 8º ano. 2ª Ed, São Paulo:
Saraiva, 2012.

Trata-se da obra Café, de Candido Portinari. Ao lado direito da pintura, em
um pequeno quadro, é presente a seguinte descrição: [...] “os músculos dos homens
ganham dimensão exagerada com o peso dos sacos que trazem à cabeça; os
enormes

pés

parecem

ligar-se

à

terra,

como

se

fizessem

parte

dela”

(PANAZZO;VAZ 2012, p. 201).
Acompanham a imagem, especificamente ao lado inferior esquerdo, três
questões, que buscam direcionar o leitor à análise da produção artística. São elas:
1.
Observe a obra Café, do pintor paulista Candido Portinari. Nela,
o artista evidencia o produto, chamado de “ouro verde”, ou os
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trabalhadores que realizavam o plantio e a colheita do café? Em que
elementos da obra você baseou sua análise?
2.
Pelos seus estudos anteriores, quando o café começou a ser
cultivado no Brasil?
3.
Qual teria sido a mão de obra utilizada nas fazendas de café?
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 200).

A partir destas, é possível apreender a perspectiva do pintor e sua ênfase
sobre a mão de obra empreendida nos cafezais brasileiros à época do Brasil
imperial. Ao mesmo tempo, a imagem permite a captação de informações
preliminares e essenciais ao estudo do capítulo em questão, como a produção
cafeeira como base da economia e o sistema escravista como mão de obra presente
nas fazendas.
Entretanto, apesar do exemplo positivo da forma com que a obra de Candido
Portinari é abordada pela coleção, conforme o exemplo citado, é possível observar
que o incentivo a problematização das representações visuais que introduzem cada
unidade, ou capítulo, não é uma constante no material. Pra exemplificar, voltemos
ao livro direcionado ao 7º ano do ensino fundamental, onde na página 224, iniciando
o capítulo sobre “O Brasil do Açúcar”, encontramos a seguinte imagem:
Figura 5: Obra Moagem de Cana, de Benedito Calixto

Fonte: Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.Hist- História,
7º ano. 2ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2012.
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A obra se chama Moagem de Cana no Engenho, de Benedito Calixto,
representa parte do cotidiano em um engenho de açúcar. A pintura demonstra clara
relação com a produção econômica dos primeiros anos de colonização portuguesa,
e assim como no exemplo da obra Café, de Candido Portinari, apresenta nítida
associação

ao

conteúdo

apresentado

pelo

capítulo,

além

de

contribuir

esteticamente. Contudo observa-se que tal representação não é seguida de um
estímulo à reflexão discente acerca da imagem em questão. Esta não é
problematizada, podendo justificar-se sua presença por sua função puramente
ilustrativa em relação à narrativa que está por se iniciar no capítulo.
No que diz respeito aos textos verbais, nota-se que as narrativas são
construídas com base na descrição do passado. O momento de resolução das
atividades propostas pelo material seria uma oportunidade propícia à efetivação de
reflexões construtivas acerca do tema. Contudo, ressalta-se que prevalece nos
exercícios uma padronização, que é a retomada e cópia de informações contidas no
próprio texto. Ou seja, não contribuem, significativamente, à elaboração de uma
análise construtiva, geradora, que incentive a autonomia e reflexão discentes.
No exercício do referido capítulo, por exemplo, são encontradas questões
como:
2. Identifique as razões que levaram os portugueses a iniciar a
produção de açúcar no Brasil.
3. Ao enfrentar dificuldades financeiras, como a queda dos lucros
com o comércio oriental, a Coroa portuguesa deu início à
colonização do Brasil sem fazer os investimentos necessários. De
que forma a Coroa portuguesa transferiu essa responsabilidade aos
colonos? Explique.
4. Explique por que o sistema de capitanias hereditárias não deu
certo.
5. Aponte alguns motivos para a produção açucareira ter prosperado
em Pernambuco.
6. Comente as condições de trabalho dos africanos escravizados
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 244).

Segundo a perspectiva da educação do campo, conforme explicitada por
Batista (2007), abordar a formação dos primeiros latifúndios na aula de história
representa a possibilidade de interação e diálogo com a realidade do educando da
escola rural. O debate orientado pelo professor permitiria problematizar a conjuntura
social do discente, contribuindo para um maior entendimento acerca da atual
concentração fundiária.
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Tal prática pedagógica, quando efetivada, estaria em total consonância com
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, visto que neste estágio do
processo educativo prolongam-se os objetivos como a ampliação e intensificação
gradual da “compreensão do ambiente natural e social [...]; desenvolvimento da
capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores” (BRASIL, 2013, p. 37). A
contextualização, entretanto, não é efetivada nos textos apresentados até o
momento.
No decorrer da leitura, presencia-se ainda a informação de que a mão de
obra presente nos primeiros latifúndios era africana e escravizada. Logo os alunos
são apresentados aos quilombos, centros de resistência e local de refúgio dos
escravos fugidios. Sobre estes espaços, o texto afirma que “Muitos dos
descendentes quilombolas, na atualidade, ainda vivem nos locais construídos por
seus antepassados e lutam para garantir o direito à posse de suas terras”
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 240).
Contudo, neste momento a narrativa não se prolonga no diálogo com o
tempo presente, não apresenta mais informações ou referências que permitam ao
aluno um maior aprofundamento acerca da vida dos remanescentes de quilombolas
no Brasil, ou sobre os conflitos em torno das propriedades agrárias. Em outras
palavras, seja para falar das plantations ou das comunidades quilombolas,
prevalece, mais uma vez, a descrição do passado.
As referências à agricultura praticada segundo o sistema de plantation são
presentes também na unidade voltada ao 8º ano do Ensino Fundamental, quando o
texto descreve a crise do regime colonial e os processos de Independências na
América. Mais uma vez, temos caracterizado o modo de produção de colônias, como
o Haiti, por exemplo, onde a produção “baseou-se no latifúndio, na mão de obra
escrava de origem africana e na exportação” (PANAZZO; VAZ. p. 137).
Na unidade direcionada ao 9º ano do ensino fundamental, ao apresentar um
capítulo sobre “O Liberalismo e o Nacionalismo no Século XIX”, encontramos
passagens como: “Nos Estados do Sul, permanecia a economia baseada nas
grandes propriedades rurais e na mão de obra escrava (PANAZZO; VAZ, 2012,
p.28); e também:
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Embora o país fosse independente desde 1776, os estados do Sul
ainda guardavam as marcas da colonização e da plantation. Lá se
constituiu uma aristocracia rural cujos interesses eram a produção
para o mercado externo, o livre comércio e a manutenção da
escravidão. Dessa forma, os grandes proprietários de terras
pretendiam garantir a produção e o fornecimento de matérias-primas
(sobretudo algodão) para a Inglaterra, em troca do livre cambismo na
compra de produtos importados. Esses latifundiários conquistaram
significativo espaço político após a independência, passando a
eleger a maioria dos presidentes e parlamentares. Foram eles que
deram origem ao Partido Democrata, que defendia a ideia de
autonomia dos estados (PANAZZO; VAZ, 2012, p.32).

A descrição do campo, desta forma, é construída com base no domínio do
grande proprietário rural. Não são apresentadas, nas transcrições, maiores
informações acerca da constituição destas sociedades, apresentadas como um
espaço de dicotomia social: de um lado os latifundiários, de outro os africanos
escravizados.
Contudo, passagens da narrativa apresentada pela obra permitem identificar
outro campo, desta vez não mais centrada na dicotomia social das plantations
apresentada pelos LD’s. Nestas, registra-se a presença de indivíduos livres, também
produtores, mas cuja vida está associada à pobreza e exploração. É o campo,
assim, apresentado como o espaço habitado por indivíduos livres, porém sem
privilégios.

4.2 O campo como local de miséria
Além de trabalhadores da terra, a narrativa sobre os grupos agricultores, em
muitos momentos, também é acompanhada por relatos acerca da sua condição
subalterna em relação a outras classes sociais. Tal categorização é comum nas
narrativas acerca das sociedades do Antigo Oriente, como pode ser observado a
seguir:
Os camponeses compunham a maioria das sociedades
mesopotâmicas e pagavam com produtos os impostos cobrados pelo
governo. Juntamente com os escravos, eles eram obrigados a
construir templos religiosos, canais de irrigação, reservatórios de
água e outras obras públicas (PANAZZO; VAZ, 2012, p.120).
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No conteúdo, correspondente ao estudo da Grécia Antiga, também na
unidade voltada ao 6º ano do fundamental, encontra-se ainda o seguinte fragmento:
“Os atenienses que não possuíam terras trabalhavam como artesãos ou
camponeses e viviam sob ameaça de se tornarem escravos por dívidas” (PANAZZO;
VAZ, 2012, p. 196).
O estudo historiográfico desta civilização permite conhecer a importância
dos camponeses para a manutenção estrutural de toda a sociedade ateniense. Seu
registro expõe um grupo subalterno à oligarquia eupátrida, grande proprietária de
terras, mas que passa a se beneficiar de relativa melhora, resultante dos constantes
conflitos sociais travados contra os proprietários privilegiados: “No século VI a.C., o
governo aboliu a escravidão por dívidas e distribuiu terras aos camponeses” (VAZ;
PANAZZO, 2012, p. 198).
Apesar da menção às condições sociais e ao risco de escravidão dos
camponeses em caso de endividamento, não foram encontradas, ao longo de toda a
narrativa sobre o assunto, informações que levassem à conclusão acerca do papel
indispensável deste grupo para a manutenção da civilização em questão. A narrativa
se limita, portanto, à exposição de informações que apenas afirmam sua condição
subalterna, inferior.
No capítulo 1 da unidade direcionada ao 7º ano do ensino fundamental,
dedicado ao estudo da Idade Média no Oriente, encontramos também a seguinte
passagem:
A maioria da população era formada por pequenos comerciantes,
artesãos, camponeses e poucos escravizados. As pessoas que
constituíam essas camadas sociais não possuíam privilégios, eram
elas que realizavam as atividades econômicas (VAZ; PANAZZO,
2012, p.17).

O capítulo é dedicado ao estudo sobre o Império Romano do Oriente.
Apesar de, em determinado momento, destacar que “a agricultura era praticada pela
maior parte da população”, não são encontradas outras referências aos grupos
camponeses e sua condição social. Com exceção das passagens transcritas, a
narrativa se desenvolve com base na descrição de acordos políticos, disputas
militares, os conflitos eclesiásticos que resultaram no Cisma do Oriente e boxes
sobre “Costumes e tradições das famílias bizantinas” e “Arte bizantina”. Importante
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frisar que nas atividades propostas pelo material também não há a presença de
questões problematizadoras do campo.
No capítulo 2, com texto voltado às características da Idade Média no
Ocidente, é presente um maior número de referências ao tema, identificando-se
também a condição subalterna do grupo:

O camponês não recebia salário, trabalhava em troca de proteção e
de moradia, produzia em terras que não lhe pertenciam e entregava
parte da produção ao proprietário. Não tinha direito de abandonar a
propriedade, vivendo nela até morrer (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 60).

Além da vida humilde que levavam, afirma-se que “sua condição social era
herdada por seus filhos. Assim, na maioria das vezes eles nasciam e morriam como
servos” (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 64). À estratificação e imobilidade sociais
somava-se, segundo a narrativa, o impedimento de relações afetivas entre as
diferentes categorias sociais, pois “Os costumes e as regras da sociedade feudal
impediam também o casamento entre pessoas de diferentes grupos sociais. Dessa
forma, não ocorria união entre nobres e camponeses” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.
65).
Na página 61, é apresentada aos discentes a seguinte imagem:

Figura 6: iluminura representando agricultores medievais.
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Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist- História. 7º ano.
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

Na iluminura, datada, segundo a legenda, do século XV, são apresentas
figuras masculinas e femininas manuseando ferramentas agrícolas no preparo da
terra. Ao fundo da imagem, observa-se a representação de uma grande edificação,
um pomposo castelo medieval. Ao lado da iconografia, três questões buscam
incentivar a observação e análise da imagem:

1. Na gravura ao lado, da época medieval, qual construção está
representada ao fundo e qual sua finalidade no feudo? 2. As
pessoas em destaque na gravura representam servos ou nobres?
3. Como você chegou a essa conclusão? (VAZ; PANAZZO, 2012,
p.61).

As

questões

apresentadas

refletem

a

intencionalidade

da

equipe

responsável pela edição do material no trato com a imagem em questão.
Primeiramente, se busca a identificação do elemento localizado no plano ao fundo
da iluminura, o castelo, que pode ser associado ao mundo da nobreza e classes
privilegiadas da Idade Média. Feita essa identificação, passa-se a observação e
assimilação dos indivíduos representados na imagem, levados à classificação de
servos. Por fim, são pedidos os elementos que tornaram possível ao discente chegar
a tal conclusão: uso de chapéus e vestimentas simples, pés descalços, o trabalho
com a terra.
A imagem, portanto, é utilizada para atestar o que é relatado pela narrativa
do material ao referir-se ao camponês como indivíduos sem privilégios e submetidos
aos interesses e vontades das classes mais abastadas. Sua exposição, desta forma,
busca reafirmar as diferenças sociais entre nobres e trabalhadores do campo.
No exemplar voltado ao 8º ano do ensino fundamental também é
apresentada ao discente a figura do camponês explorado e submetido aos
privilégios de outros grupos sociais; e a impossibilidade de ascensão social é
lembrada mais uma vez, agora no contexto da Crise do Antigo Regime: “A nobreza e
o clero desfrutavam de privilégios junto ao Estado, enquanto os camponeses
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estavam sujeitos à servidão- situações que exemplificam a permanência da
organização social estamental” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.69).
A difícil sobrevivência dos trabalhadores no campo, descrita em diferentes
capítulos da obra, é acompanhada, em muitos momentos, dos relatos acerca das
fugas para os espaços urbanos:

Interessados em obter lucros com a venda de lã para as manufaturas
têxteis, os novos donos dessas terras utilizaram-nas para a criação
de ovelhas, atividade que exigia menos trabalhadores do que a
agricultura. Dessa forma, os cercamentos provocaram o desemprego
no campo e, como consequência, o êxodo rural (VAZ; PANAZZO,
2012, p. 59).

No fragmento acima, narra-se o início do processo de desenvolvimento das
manufaturas inglesas, iniciado durante o governo de Elizabeth I, da dinastia Tudor.
O fenômeno se caracterizou pelo cercamento das terras, até então cultivadas
coletivamente por camponeses, e sua transformação em propriedades privadas de
nobres e burgueses. Buscava-se, assim, concentrar seu uso na produção de lã para
abastecimento das manufaturas. Diante da sua marginalização em relação aos
interesses da nobreza e burguesia, os camponeses são levados a migrarem para
outros espaços.
Nas atividades propostas pelo material, uma das questões é dedicada ao
êxodo: “Explique o que foram os cercamentos e suas consequências para os
camponeses da Inglaterra” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.68). Contudo, esta dá
continuidade ao padrão de exercícios encontrados até o momento, limitados à
retomada e cópia de informações no corpo do texto para sua resolução; mantém-se,
assim, a perspectiva de consulta e retomada de fragmentos do texto voltados à mera
descrição do passado.
A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, é apresentada como um dos
fenômenos que contribuíram para a migração dos povos do campo em direção aos
espaços urbanos:
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[...] consolidou-se o trabalho assalariado. As relações de produção se
transformaram e aprofundaram-se as desigualdades sociais. Ao
proletariado (formado por ex-camponeses desempregados pelos
cercamentos e ex-artesãos empobrecidos pelo crescimento das
manufaturas) restava vender sua força de trabalho à burguesia
capitalista, proprietária das fábricas, das matérias-primas, das
máquinas e da produção (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 99).

Observa-se, contudo, que as transformações decorrentes do novo sistema
de produção na Inglaterra do século XVIII, captadas pela narrativa, transcendem a
migração populacional. Os camponeses tornam-se os trabalhadores de novos
espaços, agora mecanizados, tendo que se adaptarem à condição de proletariados.
Em Talaska, Silveira e Etges (2013) apreende-se que as transformações
decorrentes do processo de industrialização acarretaram mudanças na configuração
socioespacial, influenciando a dinâmica das relações campo-cidade e suas
significações funcionais. Portanto, a leitura dos autores, quando relacionada à
narrativa transcrita do LD, possibilita apreender que a formação dos cercamentos e
o surgimento das primeiras fábricas, à época da Revolução Industrial, são
fenômenos que permitem captar as relações de interdependência que se
estabelecem entre os espaços, visto que tais inovações repercutiram também no
campo e na vida dos camponeses.
Contudo, apesar do texto apresentado pela obra escolar descrever os
eventos resultantes do processo de mecanização da produção no século XVIII e
algumas das suas consequências para além do espaço citadino, sua ênfase não
recai sobre a problematização do rural, sua ressignificação, ou sua interdependência
com o urbano. Ao centrar-se na descrição do passado, o escrito não incentiva de
forma significativa a contextualização com os fenômenos contemporâneos ao
discente, como as transformações e novas funcionalidades atribuídas a este espaço,
conforme visto em Souza e Brandenburg (2010). Na página de questões referentes
ao capítulo, importante acrescentar, não é encontrada nenhuma referência ao
“campo”, apesar das menções aos cercamentos e à migração dos camponeses para
os centros fabris.
Um elemento também constante nas narrativas que representam o campo
como um espaço de desestímulo à qualidade de vida dos pequenos produtores é a
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presença do latifundiário. Contudo, observa-se o uso de diferentes termos para
designar os grandes proprietários, que variam de acordo com o conteúdo
historiográfico em estudo. Sobre a representação destes nas narrativas escolares,
veremos a seguir.

4.3 Local sob domínio político e econômico do latifundiário

O termo “latifundiário” não é encontrado nas unidades voltadas aos 6º e 7º
anos do ensino fundamental. Na primeira, se apresenta o vocábulo “patrício” para
designar a elite agrária, o grupo que detinha a posse da terra na Roma Antiga; e em
relação à segunda, apresenta-se a palavra “eupátrida”, denominação dada aos
indivíduos atenienses detentores de posição privilegiada, cargos públicos, terras e
escravos.
O material dedicado ao 8º ano do ensino fundamental apresenta o vocábulo
“nobreza” para designar os detentores de terras. O termo é utilizado para descrever
um dos grupos da configuração social francesa à época da crise do Antigo Regime e
da França Pré-revolucionária, onde “A nobreza e o clero desfrutavam de privilégios
junto ao Estado” [...] (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 69). Nos textos dedicados à
narrativa historiográfica sobre o Brasil colonial, presenciam-se as referências a
“proprietários de terras”, “elites agrárias”, “latifundiários” ou “elite latifundiária”:

Para a elite- composta de proprietários de terras e de escravizados,
comerciantes brasileiros e estrangeiros e altos funcionários públicos
(alguns deles portugueses)- interessava manter a escravidão, o
latifúndio monocultor, a produção de gêneros agrícolas destinados à
exportação (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 161).

O trecho acima apresenta os grupos socialmente privilegiados no Brasil préindependente do século XIX, entre os quais os “proprietários de terras”. Relata-se o
perfil econômico dos indivíduos que se posicionavam a favor de um Brasil não mais
submetido à condição de colônia, mas com continuidade a uma postura econômica
conservadora, conjuntura que os beneficiava. Os grandes proprietários são
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apresentados, pois, como os atores sociais cujos interesses prevalecem sobre os
dos demais:

Na organização da nação recém-independente, os interesses da elite
latifundiária e escravista prevaleceram sobre os demais. Ela
defendeu a adoção no Brasil do regime monárquico e apoiou a
coroação de D. Pedro como imperador, fato que se concretizou em
dezembro de 1822 (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 164).

A leitura da narrativa permite apreender que a presença deste grupo, envolto
em privilégios políticos e sociais, repercutiu na permanência de um sistema agrário
conservador no Brasil Império. Adiante, afirma-se, também no LD, que

A independência do Brasil consolidou-se com a aliança entre as
elites agrárias e D. Pedro I. As bases sociais e econômicas
permaneceram inalteradas: escravidão, latifúndio monocultor e
produção voltada para o mercado externo (VAZ, PANAZZO, 2012, p.
174).

O campo, desta forma, é apresentado como espaço favorável à manutenção
das desigualdades sociais que separam grandes proprietários e trabalhadores
rurais. A abordagem do tema numa perspectiva problematizadora ou segundo o
ponto de vista da educação do campo, conforme Munarim (2008), permitiria ao
discente compreender as consequências desse sistema de produção latifundiário e
escravista sobre a configuração agrária do Brasil contemporâneo. Esta possibilidade
didática, contudo, é negligenciada, haja vista a narrativa se ater, na passagem em
questão e em todo o desenvolvimento do texto, à descrição do passado.
Outra característica dos textos apresentados pela obra é a linearidade.
Portanto, os sujeitos históricos são apresentados de acordo com o período da
história ao qual o LD se refere. A elite cafeicultora brasileira, assim como os
trabalhadores imigrantes estrangeiros, por exemplo, são mencionados a partir do
conteúdo referente ao Segundo Reinado:
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[...] as desigualdades sociais se agravaram, por causa da imigração
e da abolição da escravidão- não havia empregos suficientes para a
grande quantidade de imigrantes e de ex-escravizados. Surgia
naquele contexto uma nova aristocracia rural, da qual faziam parte os
fazendeiros de café do Sudeste, que tornaram mais complexos os
interesses políticos, sociais e econômicos envolvidos no processo de
modernização do país (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 195).

O trecho acima faz referência à conjuntura política e econômica do final do
século XIX no Brasil. O período, caracterizado pelo fim da escravidão, é marcado,
portanto, por transformações na configuração social dos espaços rurais brasileiros.
A presença imigrante e o trabalho assalariado são novos elementos presentes no
campo. Entretanto, a leitura da narrativa não permite apreender maiores
informações sobre esses trabalhadores vindos de outros países, ou sua influência
sobre a cultura e hábitos no Brasil. Não há menção ao cotidiano dessa mão de obra
ou às condições em que se efetivavam as novas relações de trabalho. Não foi
encontrada, em nenhum outro momento da narrativa, qualquer referência aos
imigrantes.
O domínio e a influência política dos grandes proprietários também são
registrados no material didático do 9º ano do ensino fundamental; e neste,
obviamente, não poderia faltar o registro sobre a “Política do Café com Leite”:

Esses partidos representavam as principais elites do período,
formadas pelos cafeicultores e pelos produtores de gado leiteiro.
Essa aliança de interesses- a política do café com leite- consolidouse por meio da alternância de poder das oligarquias de São Paulo e
de Minas Gerais na Presidência da República (VAZ; PANAZZO, p.
164).

A transcrição busca descrever as características do período político
conhecido como República Velha, e faz alusão ao Partido Republicano Paulista
(PRP) e ao Partido Republicano Mineiro (PRM). No trecho, reafirma-se a influência
política dos latifundiários, entretanto não são expostas, no capítulo, maiores
informações acerca das consequências desse sistema político para os pequenos
produtores.
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No que diz respeito à iconografia, apesar de prevalecer seu uso como
recurso ilustrativo ou comprobatório ao longo de toda a obra, o incentivo à
problematização e reflexão acerca das fontes visuais foi constatado em uma das
passagens do conteúdo sobre a República Velha. Uma das páginas é dedicada, em
sua integralidade, a análise de uma fotografia. Trata-se de um conjunto de questões
que constituem um exercício intitulado “Analisar uma fotografia”. Em seu início
encontra-se um texto, que afirma:

Assim como outras fontes históricas, as fotografias são produzidas
em contextos específicos. Embora representem o passado, não são
um retrato fiel e exato dele, pois a fotografia capta um momento
“parado” ou suspenso no tempo. No entanto, além desse significado
aparente, ela sempre tem uma intenção, um objetivo pretendido por
quem fotografou e/ou por quem foi fotografado(VAZ; PANAZZO,
2012, p.278).

Na sequência, encontramos a seguinte imagem:

Figura 7: registro de cena rural em Minas Gerais, em 1890 (autor desconhecido)

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist- História. 8º ano.
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
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O registro, segundo a obra, data de 1890 e representa uma “cena rural em
Minas Gerais”. Nela encontramos um numeroso grupo de trabalhadores, com vestes
simples, usando chapéus para se proteger do sol, alguns com cajado às mãos e em
meio a uma boiada. É curioso observar que parte está olhando para a câmara,
enquanto outro grupo parece se direcionar, de forma aparentemente contemplativa,
a um indivíduo em pé, em posição de pose e sobre uma estrutura que o eleva em
relação aos demais sujeitos captados pela fotografia.
As seguintes questões são direcionadas à reflexão sobre a imagem
apresentada:

1. Onde e quando a fotografia foi tirada?
2. É possível conhecer aspectos dos costumes, vestuário, relações
familiares, lazer, condição social etc. a partir da leitura das imagens?
3. Trata-se de uma fotografia “posada” ou espontânea?
4. Quem ou o que está em primeiro plano?Geralmente o primeiro
plano (o que está “na frente” da imagem) demonstra o destaque
pretendido pelo fotógrafo.
5. Quem ou o que está em segundo plano (o que está “atrás”?
Geralmente os planos posteriores ao primeiro representam um
menor destaque ou um complemento à imagem principal.
6. Como é a relação entre luz e sombra na fotografia?Geralmente o
ponto mais iluminado representa um destaque; os menos iluminados
representam uma imagem secundária. Às vezes o fotógrafo usa o
contraste entre luz e sombra para transmitir uma mensagem
subentendida.
7. Se houver mais de uma pessoa fotografada, é possível
estabelecer uma relação entre elas?
8. As imagens transmitem alguma impressão ou sentimento?
9. Que informações a mais podem ser obtidas na legenda, quando
uma fotografia é publicada? (VAZ; PANAZZO, 2012, p.278).

Em Dubois (1994) viu-se que a imagem não é uma representação neutra,

mas um instrumento sujeito à análise e interpretação. Tal concepção faz-se presente
também no trabalho do historiador dedicado à interpretação das fontes visuais.
Portanto, observa-se que as questões acima, apresentadas pelo exercício,
incentivam à reflexão e problematização da iconografia presente na página.
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Levantar questionamentos acerca da espontaneidade da fotografia, dos
elementos apresentados em primeiro e segundo planos, assim como os contrates
entre luz e sombra, permite a aquisição dos subsídios necessários à captação dos
discursos contidos na mesma. Desta forma, a análise, a qual o exercício direciona,
permite apreender a desigual relação de poder estabelecido entre o grande
proprietário, em pose e sob o olhar dos seus subordinados, e seus trabalhadores. O
domínio do primeiro sobre os últimos é o que se busca reafirmar na fotografia, é o
seu discurso. Portanto, a imagem em questão não foi utilizada com função
meramente comprobatória ou ilustrativa, mas como construção, como fonte a ser
problematizada. Permite, portanto, captar o “objetivo pretendido por quem fotografou
e/ou por quem foi fotografado” (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 278).
Apesar da apresentação do campo como um espaço de desigualdade social
e favorável ao mandonismo dos grandes proprietários, em várias outras passagens
são presentes as referências às formas de resistência dos grupos camponeses
contra o conservadorismo agrário. O campo, assim, aparece como um espaço de
conflito, habitado por indivíduos que também lutam por direitos e melhores
condições de vida. Esta representação foi identificada durante a leitura do material,
resta apreender a forma como a mesma é compreendida e apresentada pela
narrativa.

4.4 Local de conflito entre proprietários e trabalhadores e pela posse da terra

No livro destinado ao 6º ano do ensino fundamental, no capítulo referente à
História Antiga, encontramos a seguinte descrição:
No século II a.C, sérios problemas sociais enfrentados pelos plebeus
impulsionaram os irmãos Graco, eleitos para o Tribunato da Plebe, a
propor a distribuição de terra aos plebeus empobrecidos. O objetivo
da medida era dar-lhes melhores condições de vida. Tibério Graco,
eleito tribuno da plebe em 133 a.C., foi o primeiro a defender a
reforma agrária. Entretanto, a idéia não agradou os patrícios, que
não queriam dividir suas terras (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 227).

Ao narrar a atuação dos irmãos Graco na política romana em função de uma
melhor distribuição de terras e os conflitos estabelecidos entre patrícios e plebeus na
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Roma Antiga, temos o campo abordado também como um espaço de conflito. E tal
representação é identificada em mais um momento, na mesma página, no boxe
“Saiba Mais”, através do seguinte texto:
A proposta dos irmãos Graco causou polêmica na sociedade romana
da época. Em muitos outros períodos históricos de diferentes
sociedades, a reforma agrária também foi (e ainda é) assunto que
divide opiniões e, muitas vezes, provoca conflitos entre seus
defensores e os setores que a rejeitam. Essa situação também afeta
o Brasil, onde há inúmeros exemplos de conflitos entre grandes
proprietários e trabalhadores rurais (PANAZZO; VAZ, 2012, p. 227).

O boxe objetiva, assim, possibilitar uma contextualização. Esta ação
didática, por sua vez, pode ser compreendida como a construção de “relações com
os conhecimentos que os alunos demonstram possuir e dessa exploração
possibilitar a ampliação de seus conhecimentos com outros que ainda podem nunca
ter travado contato” (SOUZA SEAL, 2008, 141). Em outras palavras, as passagens
buscam tornar compreensíveis características da configuração rural romana ao
associá-las a fenômenos também identificáveis nos espaços rurais brasileiros:
“conflitos entre grandes proprietários e trabalhadores rurais”.
Ao lado do texto, ainda no boxe, é incluída pela edição a seguinte imagem:
Figura 8: registro fotográfico de manifestação do Movimento de Trabalhadores
Rurais Sem-Terra

Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist- História, 6º ano. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
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Trata-se do registro de uma manifestação do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) que, segundo a legenda, ocorreu na cidade de Salvador
(Bahia), em abril de 2010. O grupo se destaca pela atuação nacional em defesa da
reforma agrária e, como vimos, teve participação preponderante na luta pela
implantação e reconhecimento de uma educação do campo no Brasil.
Ainda sobre a fotografia, esta pode ser categorizada como uma imagemprova, segundo a definição de Ströher (2012), haja vista sua função de atestar os
discursos presentes no texto verbal. Tal uso do recurso iconográfico, entretanto, não
estimula a problematização da representação visual, pois a ênfase recai sobre o
caráter comprobatório, e não reflexivo, da imagem. Nota-se, por exemplo, a
ausência de questões que incentivem à reflexão discente sobre a representação
visual contida no boxe.
Ao fazer alusão aos conflitos entre grandes proprietários e pequenos
produtores rurais no Brasil e à atuação do MST na luta por uma melhor distribuição
de terra, é possível observar uma pretensa neutralidade, na narrativa, em relação ao
tema abordado. Não ocorre uma tomada de posição no que diz respeito à situação
agrária brasileira e aos lados opostos nesse conflito; prevalecendo, portanto, um
texto descritivo.
Sobre a concentração fundiária no contexto brasileiro, Bicalho dos Santos
afirma que “As bases das relações sociais e da propriedade, historicamente, não
foram modificadas, por contarem com o apoio da classe dominante e da bancada
ruralista no Congresso Nacional” (SANTOS, 2011, p. 5). Contudo, a simples
descrição dos conflitos sociais presentes no campo não é suficiente para o alcance
dos objetivos atribuídos ao ensino de história nestes espaços: “a sua compreensão,
mas também a capacitação do discente para atuação e posterior transformação do
espaço social” (CARMO, 2014, p.13-14). Uma abordagem “neutra”, segundo a
perspectiva da educação do campo, equivale a uma tomada de posição em favor
dos grandes proprietários e contra os movimentos sociais. Portanto, esta perspectiva
pedagógica não é refletida no material.
No LD do 7º ano, no capítulo intitulado A Crise do Século XIV,

o

leitor

depara-se com informações acerca das principais transformações sociais e
econômicas da Baixa Idade Média:
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Lentamente, cresceram as migrações camponesas para as áreas
urbanas. Entre os servos que permaneceram nas propriedades
senhoriais, muitos participaram de revoltas contra a exploração do
trabalho e reivindicavam o fim das obrigações pagas aos senhores
feudais (VAZ; PANAZZO, 2012, p.97).

Pode-se afirmar, tomando de empréstimo o conceito de Elias (2001), que o
trecho acima descreve uma fase de transformações na configuração européia. O
período retratado no texto da obra é apreendido como propenso à migração
camponesa para as “áreas urbanas”, assim como à resistência destes contra os
grandes proprietários do fim da Idade Média (a nobreza). Observa-se, contudo, que
tais transformações não são apreendidas em seus aspectos culturais (cotidiano,
hábitos, artes, comportamento, por exemplo), suprimidos ante a prioridade dada ao
viés político e econômico pela narrativa. Tal característica compromete a
compreensão da complexidade envolta tanto no fenômeno da migração quanto na
resistência camponesa.
Uma das páginas do capítulo é dedicada a um tópico intitulado “Mulheres na
Idade Média”. Nesta são encontradas informações acerca do trabalho das
camponesas, que “praticavam agricultura; criavam animais dos quais tiravam queijo
e manteiga para complementar a alimentação da família; faziam roupas” (VAZ;
PANAZZO, 2012, p.101). A estes subsídios, soma-se a imagem da camponesa
Joana d’Arc, apresentada como libertadora da França na Guerra dos Cem Anos.
Tal abordagem se encontra em consonância com as atuais expectativas do
ensino registradas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, pois
ao destacar a presença e importância das mulheres na história, a narrativa busca
[...] trazer para o debate os princípios e as práticas de um processo
de inclusão social, que garanta o acesso e considere a diversidade
humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente
excluídos (BRASIL, 2013, p.16).

Adiante, se apresentam algumas das consequências da resistência
camponesa

na

transformação

das

relações

sociais

entre

proprietários

e

trabalhadores, visto que “Vários nobres, assustados com as revoltas camponesas,
diminuíram os impostos; outros aboliram a servidão em suas terras e passaram a
empregar mão de obra paga em dinheiro” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.103). Embora
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apresente informações sobre mudanças ocorridas no campo, a narrativa
predominantemente descritiva sobre o passado, contudo, não incentiva, de forma
significativa, a reflexão discente sobre a dinamicidade e as transformações ocorridas
fora dos espaços urbanos na contemporaneidade.
A coleção apresenta a seção “Em Ação”, que nas páginas 220-221 da
unidade direcionada ao 7º ano do ensino fundamental dedica-se à reflexão acerca
da atual condição das demarcações de terras indígenas e aos atuais conflitos entre
nativos e fazendeiros no Brasil. Nesta afirma-se que os grupos indígenas
[...] lutam para preservar suas tradições e suas terras [...]. A
discussão sobre os direitos indígenas no nosso país tem se tornado
cada vez mais presente. Boa parte das nações indígenas reivindica a
demarcação de reservas, argumentando que, desde o início da
colonização, foram expulsos de suas terras, impedidos de manter
tradições e costumes, e tiveram suas populações reduzidas
(PANAZZO; VAZ, 2012, p. 220).

A seção é destacada de forma positiva pelo Guia do PNLD, que afirma que o
conteúdo “promove a reflexão crítica sobre o exercício da cidadania e estimula a
práticas colaborativas e solidárias no âmbito social, relacionadas, por exemplo, com
o meio ambiente, a situação das mulheres e a participação política” (GUIA DE
LIVROS DIDÁTICOS, 2013, p.65).
Apesar de a abordagem responder a determinadas expectativas do trabalho
pedagógico, no que diz respeito à formação cidadã e melhor compreensão dos
fenômenos contemporâneos ao discente, observa-se que esta é posta de forma
abrupta em meio à narrativa. Sua presença está localizada logo após um capítulo
acerca dos Povos Africanos e anterior à narrativa sobre o Brasil do Açúcar. Contudo,
a seção não é apresentada de forma integrada a esta última, que por sua vez não
explicita, de forma clara, a relação entre colonização e o atual avanço de
fazendeiros sobre as terras indígenas.
No exemplar direcionado ao 8º ano, encontramos referências aos conflitos
sociais

camponeses

nos

capítulos

dedicados

à

história

européia

(mais

especificamente a Revolução Francesa, destacando-se a invasão das terras do clero
e da nobreza, além do assassinato dos senhores proprietários); assim como na
história do Brasil, durante o período regencial, destacando-se a Cabanagem, a
Guerra dos Farrapos e a Balaiada. A última é apresentada como uma “revolta

89

popular contra os grandes proprietários rurais e a exploração que exerciam sobre
escravizados, vaqueiros, artesãos e trabalhadores livres do Maranhão” (VAZ;
PANAZZO, 2012, p. 194). A narrativa é posta ao lado da seguinte representação
visual:
Figura 9: artesãos e seus balaios, em fotografia de Victor Frond, 1859.

Fonte: Fonte: PANAZZO, Silvia; VAZ, Maria Luisa. Jornadas.hist- História, 8º ano. 2ª Ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.

No texto verbal observa-se a clara referência a uma diversidade de
atividades

exercidas

pelos

trabalhadores

do

campo

no

Maranhão,

todos

participantes da revolta. Na fotografia, são captados artesãos, negros, durante a
produção de cestos (os balaios), representando alguns dos principais grupos com
importante participação no movimento. Na legenda da imagem apresenta-se a
informação de que os balaios eram utilizados para o carregamento de algodão,
peixes e produtos agrícolas. Trata-se, portanto, de um dos poucos momentos em
que os povos do campo não são associados unicamente à produção agrícola e ao
cultivo da terra.
Contudo, a narrativa não é desenvolvida com base em uma contextualização
com o tempo presente, haja vista a manutenção da sua característica
predominantemente descritiva dos aspectos políticos e econômicos do passado.
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Consequentemente, não ocorre um significativo incentivo à reflexão acerca da atual
diversidade do trabalho nos espaços rurais, assim como a heterogeneidade dos
povos do campo na atualidade. No que diz respeito à fotografia, a mesma não é
sequer mencionada pelo texto verbal, o que permite identificar sua função
unicamente ilustrativa.
A história do Brasil é rica em referências às disputas pela posse de
territórios. Tal característica se apresenta desde as narrativas acerca dos primeiros
contatos entre nativos e europeus, e percorre as diferentes fases da história
nacional. Ainda no que diz respeito ao material do 8º ano do ensino fundamental, os
capítulos “O poder dos coronéis” e “A População em Revolta” são dedicados, quase
que sem sua integralidade, a condição social e aos conflitos camponeses do
contexto do século XIX. No primeiro, a conjuntura do período aparece caracterizada
também pelo domínio do latifundiário, onde “Os grandes fazendeiros, chamados de
coronéis desde os tempos da monarquia, exerciam a liderança política e tinham
enorme poder em suas regiões” (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 258). Contudo, a
resistência dos povos do campo também são presentes nos registros.
E nesta categoria de representação, não poderiam faltar menções às
guerras de Canudos e a do Contestado:
A resistência do arraial preocupou os fazendeiros e despertou a
atenção do restante do país, que, por meio da imprensa,
acompanhava o desenrolar dos acontecimentos [...] Dispostos a
arriscar a vida pelo direito a terra, os sertanejos lutaram e obtiveram
algumas vitórias parciais. Porém, nos meses que se seguiram,
aumentaram suas dificuldades: muitas baixas, falta de munição e de
alimentos (as plantações estavam destruídas) e combates com
soldados que dispunham de melhores armamentos, como canhões,
por exemplo (VAZ; PANAZZO, 2012, p. 268).
Ali também se formou uma comunidade igualitária, que produzia para
a subsistência e abrigava posseiros (expulsos das terras por ocasião
da construção de uma ferrovia) desempregados (muitos dos quais
tinham trabalhado na implantação da ferrovia). Eram liderados pelo
beato e monge José Maria, cujas pregações religiosas atraíam
crescente número de camponeses pobres para o arraial (VAZ;
PANAZZO, 2012, p. 269).

No exercício referente ao capítulo em que são encontrados os trechos
acima, é possível encontrar diferentes categorias de questões. Tipos como “O que
foi a Guerra de Canudos?” e “O que foi a Guerra do Contestado?” são presentes.
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Estas se caracterizam pelo incentivo à retomada e cópia de informações do corpo do
texto para sua resolução, portanto não estimulam à autonomia da análise discente.
Entretanto, também se observa no material os enunciados a seguir:
3. A maioria das revoltas rurais ocorridas na República Velha foi
motivada pelo fato de que os agricultores não tinham terras para
cultivar nem recursos para sobreviver. Por que não tinham terras, se
o Brasil é tão extenso?
4. Atualmente os trabalhadores rurais no Brasil têm acesso à terra?
Faça uma pesquisa para descobrir e anote as conclusões, para
debater em sala de aula (VAZ; PANAZZO, 2012, p.280).

Nota-se que, para sua resolução, tais questões demandam a construção de
reflexão autônoma acerca da situação agrária dos primeiros anos do Brasil
republicano, assim como da contemporaneidade. A primeira, ao levar o aluno a
pensar sobre as causas dos conflitos camponeses, ocorridos mesmo no contexto de
grande extensão territorial, como no Brasil, direciona-o a compreender as
consequências do predomínio do sistema latifundiário no período histórico em
questão.
Na segunda, ocorre o estímulo à pesquisa sobre a atual distribuição de
terras. A coleta de informações e dados permite ao aluno a construção de um
conhecimento acerca da conjuntura agrária atual. Somadas, as questões
possibilitam captar permanências e transformações efetivadas neste espaço ao
longo da história. Ocorre desta forma uma contextualização do tema, conforme a
definição é apresentada por Souza Seal (2008), o que favorece a aprendizagem
discente.
No LD do 9º ano, encontramos as primeiras referências aos conflitos
camponeses nos capítulos sobre a Revolução Russa, quando “trabalhadores
passaram a invadir as terras dos nobres” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.95); e a
Revolução Cubana, ao afirmar que “Por defenderem a reforma agrária, os
revolucionários contaram com a simpatia e a adesão dos camponeses” (VAZ;
PANAZZO, 2012, p. 147). As revoltas, portanto, aparecem relacionadas às
transformações nas respectivas configurações políticas.
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Nos capítulos referentes à História do Brasil, as primeiras lutas sociais
lideradas pelos povos do campo, narradas pelo material, são as Ligas Camponesas.
Sobre estas, vimos em Montenegro (2004) tratar-se de um movimento decisivo para
a ampliação nacional do debate acerca das condições de vida e trabalho no campo.
No material didático, temos afirmado que “No Nordeste, a partir de 1954, as Ligas
Camponesas passaram a denunciar a exploração dos trabalhadores rurais pelos
latifundiários e a reivindicar a reforma agrária e melhores condições de trabalho”
(VAZ; PANAZZO, 2012, p.196).
A narrativa do capítulo em questão se desenvolve com base na descrição
das características políticas e econômicas dos últimos governos presidenciais
anteriores ao Golpe Militar de 1964: Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João
Goulart. Ainda no mesmo, é presente o boxe “Em outras palavras”, onde o leitor
depara-se com um texto datado de 1984 e atribuído a Caio Navarro de Toledo.
Neste, reafirma-se a atuação das Ligas Camponesas principalmente no Nordeste
brasileiro.
O boxe apresenta ainda uma única questão, que pede a comparação entre a
ação dos latifundiários no século XX e o coronelismo da República Velha. Contudo,
apesar de ser presente na narrativa do capítulo, na página dedicada aos exercícios
não há questões acerca das Ligas Camponesas. Aliás, nenhuma das questões faz
referência a qualquer fenômeno ocorrido no campo.
Ao voltar-se para a década de 1990 do século XX, o texto escolar expõe
suas apreciações sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso e a conjuntura
agrária do período:

Um dos principais focos de oposição ao governo FHC veio do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem- Terra (MST). Criticando
o fato de a reforma agrária não ser prioridade do governo, lideranças
do MST organizaram inúmeras ocupações de terras, acirrando os
conflitos rurais no país (VAZ; PANAZZO, 2012, p.266).

Conforme visto em Munarim (2008), a década de 1990 no Brasil pode ser
caracterizada tanto pela forte atuação do MST por políticas públicas agrárias, quanto

93

pelo nascedouro do Movimento de Educação do Campo. E no que diz respeito ao
governo citado pelo trecho transcrito acima, o LD analisado também enfatiza o papel
dos trabalhadores rurais sem-terra neste período, assim como a intensificação dos
conflitos agrários na era FHC.
No que diz respeito à questão agrária e ao campo durante o governo de Luís
Inácio Lula da Silva, são praticamente ausentes as informações. O texto limita-se a
atribuir a vitória do presidente às suas propostas de forte cunho popular, como o
“combate às desigualdades sociais, a geração de empregos e a realização de ampla
reforma agrária” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.267), sem apresentar maiores dados
acerca da conjuntura econômica e social dos espaços rurais no período.
O último capítulo do livro é intitulado “Avanços Sociais”. Neste apresentamse algumas das principais mudanças ocorridas na configuração social brasileira nos
últimos anos, como a maior ascensão à classe média de considerável parcela da
população e o crescimento de mobilizações populares organizadas “para reivindicar
segurança pública, ética na política, direitos das minorias etc” (VAZ; PANAZZO,
2012, p. 277).
Entre os grupos articulados são citados os indígenas, que com base na
definição de Munarim (2008), também podem ser categorizados como povos do
campo. Sobre estes, afirma-se no material analisado:

Os principais problemas das populações indígenas atuais se
relacionam aos interesses que suas terras despertam em alguns
grupos, como empresas privadas e populações rurais. Geralmente, a
presença de recursos como madeira e minérios em áreas ocupadas
por indígenas mobiliza a disputa por essas terras (VAZ; PANAZZO,
2012, p. 275).

Ao voltar-se à descrição de fenômenos da história contemporânea, o
capítulo permite uma maior proximidade discente com acontecimentos ainda
presentes na configuração agrária brasileira: as invasões de terras indígenas por
fazendeiros e empresários. Entretanto, a abordagem não apresenta subsídios que
favoreçam a compreensão acerca dos conflitos no campo que envolva outros
sujeitos coletivos além das populações indígenas. O contexto agrário de pequenos
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produtores e movimentos sociais camponeses, por exemplo, não é mencionado no
texto pós era FHC. Neste caso, caberá a iniciativa docente a ampliação do debate à
reflexão que abranja a violência enfrentada pelos demais povos do campo.
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Considerações Finais

Prevalecem quatro categorias de representação do campo no material
analisado: o espaço voltado para a prática agrícola; espaço habitado por uma
maioria de indivíduos em condição de miséria ou subalternos aos demais grupos
sociais; lugar de predomínio econômico e político dos grandes proprietários rurais;
ambiente caracterizado por conflitos sociais. Buscamos, assim, construir uma ordem
de discursos que expressasse uma determinada lógica da representação do campo
no material didático.
É possível observar que as categorias, contudo, aparecem sempre
associadas à produção agrícola e ao cultivo da terra. Portanto não foram
identificados discursos de estímulo à reflexão sobre os diferentes papéis que podem
ser atribuídos aos espaços rurais, assim como suas diversificadas formas de
constituição. No que diz respeito à perspectiva pedagógica de uma educação do
campo (de valorização da vida e trabalho rural, assim como de análise crítica
acompanhada de tomada de posição em relação aos conflitos sociais e agrários no
campo), esta também não é refletida no material analisado. Trata-se, na verdade, de
uma localidade cujas características são pouco analisadas pelo LD em questão.
A literatura acadêmica afirma que em conjunturas anteriores havia uma
maior nitidez em relação às delimitações que separavam campo e cidade. Talaska,
Silveira e Etges citam como exemplo a “existência de muralhas ou fossos que
cercavam as cidades e serviam de barreiras de proteção” (TALASKA, SILVEIRA e
ETGES, 2012, p. 4). Assim, não se espera que o LD represente o campo na
Antiguidade, por exemplo, por outro prisma que não seja nitidamente separado do
urbano ou dedicado à produção agrícola.
Portanto, a pesquisa não visa classificar como “falsas” as informações
relacionadas ao espaço em questão ao longo de toda a narrativa. A prática da
agricultura, o domínio político e econômico dos latifundiários, as difíceis condições
de vida e trabalho dos povos do campo, assim como os conflitos sociais são
características apresentadas pelos historiadores quando voltados à análise dos
períodos históricos descritos nas transcrições apresentadas.
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Contudo,

sempre

existe

a

possibilidade

de

problematização

e

contextualização do conteúdo escolar, o que possibilita uma abordagem dialógica
com o conhecimento de mundo e os fenômenos contemporâneos ao discente: a
heterogeneidade e novas composições do rural, por exemplo. Tal abordagem,
entretanto, não é incentivada pelo material, que impõe ao discente representações
prontas, já dadas. E estas não refletem a heterogeneidade do rural, mas estimulam
a manutenção de concepções simplistas sobre o mesmo, assim como a sua
estigmatização.
Sabe-se que o profissional docente é o ator insubstituível no processo de
didatização do conhecimento histórico escolar. E mesmo que o LD utilizado pelo
professor/professora e alunos/alunas apresente falhas em sua constituição, os
objetivos traçados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) podem ser
alcançados por profissionais comprometidos com a aprendizagem.
Entretanto, a pesquisa em questão não é direcionada à análise das práticas
pedagógicas docentes, mas sim ao LD utilizado em escolas de comunidades rurais
pertencentes ao município de Apodi-RN. E este recurso, por sua vez, exerce
considerável influência sobre a cultura escolar. Lembremos, pois, os dados
mencionados na introdução destes escritos acerca dos professores que relatavam,
em pesquisa anterior, a falta de tempo para leitura e estudo de outros materiais além
dos LD’s, devido à extensa carga horária a qual afirmavam serem submetidos.
E é para atender a uma demanda marcada por tais características que, a
partir da segunda metade do século XX, “os conteúdos [...], assim como os
princípios metodológicos passaram a ser veiculados pelos livros didáticos”
(ROMANATTO, 2004, p. 2). A circunstância, portanto, é caracterizada, conforme
Souza Seal (2008), por uma indústria que tem buscado maior adequação aos
objetivos pedagógicos. E estes, vimos em Ströher (2012), são mais difíceis de serem
alcançados quando as propostas não são apresentadas pelo material.
Entre os objetivos, destacados pelas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica, por exemplo, registra-se a implantação de “conteúdos curriculares e
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da
zona rural” (BRASIL, 2013, p. 73). As temáticas rurais, foi observado, são presentes
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ao longo da narrativa apresentada pela obra, principalmente nos conteúdos
relacionados à história do Brasil.
Contudo, a coleção não é desenvolvida, em sua integralidade, para o
atendimento a uma dita demanda diferenciada, conforme defendido pelo Movimento
de Educação do Campo, visto em Munarim (2008).

Não ocorre uma atenção

especial às possíveis problemáticas deste espaço, o que se observa tanto nos títulos
dos capítulos e, consequentemente, nos textos e exercícios. Sobre os últimos, por
sinal, são insuficientes as questões sobre a temática, mesmo quando a esta o
capítulo dedica um parágrafo ou mais.
Ainda mais escassos são os momentos em que o texto se abre à reflexão
sobre a heterogeneidade e complexidade do rural, constantemente apresentado
como produtor e fornecedor de produtos primários. Da mesma maneira foram
infrequentes ocasiões em que a obra incentivava, claramente, o leitor a refletir sobre
a atual configuração do campo.
Diga-se de passagem, a apresentação de texto excessivamente construído
com base na descrição do passado é uma das características da coleção; e os
exercícios reforçam tal particularidade, visto que em sua maioria estimulam a
retomada e cópia de informações para sua resolução. Desta forma, a
problematização do conteúdo histórico escolar que, como visto em Ströher (2012,
p.50), pontua como objetivo curricular “estabelecer a relação passado-presente”, fica
comprometida, haja vista a pouca atenção direcionada à análise dos fenômenos
contemporâneos.
Tal particularidade, no que diz respeito ao ensino de história, não se
encontra em consonância com as expectativas do Movimento de Educação do
Campo que, inspirado na educação popular pensada por Paulo Freire, “assume
como um dos princípios a preocupação com a realidade dos educandos, com a
realidade camponesa, como ponto de partida e base curricular da educação”
(BATISTA, 2007, p.2). A apreensão deste dado, de imediato, nos leva a questionar
as razões que induziram à escolha desta coleção pelos professores/ professoras das
comunidades.
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Por outro lado, ao retomarmos as reflexões sobre o rural a partir das
contribuições do conceito de espaço, apresentado por Milton Santos (2006), é
possível concluir a existência de um campo transformado, dinâmico, reformulado
pelas influências que adquire com outras localidades por meio da divisão territorial
do trabalho. Desta forma, o fenômeno poderia repercutir na ausência de critérios
diferenciados, utilizados pelos professores, para a escolha do material a ser utilizado
nestas escolas; reflexo disso é a utilização, no município de Apodi-RN, do mesmo
LD entre as escolas das comunidades e as urbanas.
Também é importante notar, no material, que em determinadas passagens a
relação campo-cidade é descrita, assim como as transformações decorrentes dessa
interdependência, como pode ser observado no caso a seguir:

Certamente essa urbanização correspondeu a movimentos
migratórios campo-cidade, decorrentes de mudanças estruturais no
campo nos séculos anteriores, face ao desenvolvimento capitalista,
que deu às cidades uma capacidade produtiva maior [...]. (SPOSITO,
M. E. B. apud VAZ; PANAZZO, 2012, p.103).

O trecho acima é parte de um texto intitulado “Urbanização via
Industrialização”, atribuído a Maria Encarnação Beltrão Sposito, e está contido no
boxe “Saiba Mais” da unidade direcionada ao 8º ano do ensino fundamental. Assim
como na presente descrição, demais passagens apreendem as transformações
efetivadas no campo, principalmente a partir da Revolução Industrial. Contudo, não
ocorre um aprofundamento teórico acerca da relação campo-cidade, restringindo-se
aos processos de migração e mudanças no sistema de produção agrário.
Observa-se, ainda na coleção, que ao relatar tais transformações
repercutidas com a era industrial, ocorre uma priorização dos fenômenos urbanos.
Em outras palavras, mesmo efetivando-se as menções ao campo e sua modificação
no período contemporâneo ao surgimento das primeiras fábricas no século XIX, a
ênfase recai sobre os centros urbanos e suas mudanças na paisagem, aumento
populacional, relações de trabalho e consumo; ficando o campo em um segundo
plano.
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Segundo a análise dos pareceristas do PNLD, a coleção caracteriza-se
ainda pela

[...] ênfase às dimensões políticas e econômicas das sociedades,
com consequente secundarização da dimensão sociocultural, o que,
nesse sentido, afasta a coleção das abordagens propostas pelas
vertentes historiográficas mais recentes (BRASIL, 2013, p. 65).

O predomínio da abordagem política e econômica em detrimento dos
aspectos socioculturais, na narrativa, compromete a possibilidade de compreensão
das mudanças ocasionadas no espaço rural a partir de outras perspectivas. E
conforme visto em Chartier (2004), a análise da configuração social pode ser
mediada também pela fluidez da circularidade cultural, possibilitada através da
prática da apropriação de ideias, hábitos e comportamentos entre os diferentes
grupos, por exemplo.
Ou seja, a ocorrência do êxodo, assim como demais alterações do campo,
decorrentes da Revolução Industrial ou qualquer outro fator histórico ou geográfico,
também pode ser apreendida a partir das transformações culturais que se
evidenciam constantemente na rede de interdependência socioespacial. Portanto o
campo não pode ser apreendido de forma isolada, ausente das relações que
estabelece com outros espaços. E a dinamicidade desta complexa rede não se
efetiva unicamente nos âmbitos político e econômico.
Contudo, não é observado um aprofundamento teórico, na coleção, que
incentive o reconhecimento das trocas culturais, das “circulações fluidas, as práticas
partilhadas que atravessam os horizontes sociais (CHARTIER, 1990, p.134). E a não
identificação desta influência mútua favorece a disseminação de discursos simplistas
que insistem em dicotomizar campo-cidade. Consequentemente, é prejudicada a
possibilidade de captação da complexidade, heterogeneidade e dinamicidade não
apenas econômicas destes espaços, mas também culturais. Este conjunto de
fatores favorece à estigmatização dos mesmos.
No que diz respeito aos recursos iconográficos apresentados pela coleção,
foram encontradas representações acerca de diferentes categorias, em especial:
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espaço

habitado

por

uma

população

em

sua

maioria

desprestigiada

socioeconomicamente; espaço de conflito; destinado à produção de produtos
primários e ao trabalho da terra. Contudo, seguindo as mesmas características do
texto verbal, a associação do campo ao trabalho agrário é uma constante nas
imagens

apresentadas pela coleção. Consequentemente, são praticamente

ausentes as representações que expressem a heterogeneidade destes espaços,
assim como suas diferentes atribuições.
De forma predominante, as imagens são acompanhadas de legendas com
informações acerca das respectivas datações e pequenas descrições dos elementos
representados, auxiliando o leitor na contextualização dos textos não verbais.
Entretanto, ainda sobre este recurso, no que diz respeito à representação visual do
campo, também se observa a predominância do seu uso com função ilustrativa ou
comprobatória. Tais categorias apresentam suas referentes formas de contribuição
ao texto escolar. Contudo, sua presença de forma preponderante repercute na
secundarização do incentivo à problematização e análise discente das imagens
apresentadas.
Importante lembrar que fotografias, charges, desenhos, também são fontes
históricas, e entre os objetivos pedagógicos refletidos nos documentos oficiais,
assim como pelo próprio manual do professor apresentado pela obra, pontua-se “ler
e interpretar fontes históricas diversas” (VAZ; PANAZZO, 2012, p.11). Partindo deste
princípio, é necessário o incentivo à reflexão autônoma sobre as representações
visuais.
A análise de imagens envolve o desenvolvimento da capacidade de captar
os discursos implícitos nos textos não verbais, da habilidade de ler historicamente,
conforme Sardelich (2006). Para tanto, dá prosseguimento a autora, “deve-se
considerar informações fundamentais que responderiam perguntas do tipo: como as
imagens foram geradas? Por quem? Para quem? Por quê? (SARDELICH, 2006, p.
209). Desta forma, ao ser problematizada, e não apenas exposta para ilustração e
reafirmação do que é apresentado pelo texto verbal, o uso da imagem no material
didático permitiria uma maior aproximação discente com o ofício do historiador.
Em Ströher (2012), compreende-se que mesmo que as fontes visuais
apresentem-se ligadas intimamente ao texto verbal, ao qual normalmente estão
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relacionadas,

“é

interessante

que

esta

relação

não

seja

somente

de

complementaridade, mas de questionamento do documento” (STRÖHER, 2012, p.
61).

Contudo,

observa-se

que

esta

possibilidade

de

contribuição

ficou

comprometida, ante a predominância de imagens com função ilustrativa em
detrimento da iconografia apresentada como fonte a ser problematizada.
Diante do exposto, evidencia-se que o material não estimula de forma
significativa a reflexão acerca das diversificadas formas de constituição do campo
ou, conforme Wanderley (2000), das novas ruralidades. Prevalece a representação
de um espaço claramente separado, cultural e economicamente, da cidade. Esta
característica é presente mesmo quando a narrativa é direcionada à história
contemporânea, teoricamente mais propícia a apreensão da modernização e
transformação dos espaços rurais.
Importante lembrar que a apropriação da obra para o uso no campo a
configura como um livro do campo, haja vista o público que faz uso do material.
Contudo, diante da ausente problematização da temática na coleção, apresenta-se
como uma importante possibilidade para futuras pesquisas a análise da didatização
do conteúdo através da prática docente em escolas rurais. Ou seja, como os
profissionais que utilizam o material abordam o campo em suas aulas? Que
representação é tida pelos professores? Como levam seus alunos a pensarem o
rural? Reafirmam os discursos presentes no LD, ou adicionam à sua narrativa
escolar informações apreendidas empiricamente? E que informações seriam estas?
Tão importante quanto seria construir uma leitura acerca das representações
construídas pelos discentes destas escolas. Como estes compreendem o espaço
em questão? Quais as suas opiniões acerca da representatividade do homem do
campo no LD que utilizam? Eles se apropriam do discurso das obras? Se sentem
representados por estas? Até que ponto o material influencia a forma como
concebem o espaço rural?
Não se pode esquecer que a proposta de educação do campo, conforme
defendida por diferentes autores já citados, é presente também na academia,
principalmente nos cursos de formação de pedagogas/ pedagogos. Contudo,
aparentemente, seus defensores ainda não se abriram às contribuições de conceitos
que permitiriam uma análise mais profunda sobre a configuração agrária brasileira.
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Milton Santos (2006), por exemplo, ao apresentar uma reflexão sobre os
elementos constitutivos do espaço, proporciona os subsídios necessários à
superação da dicotomia campo-cidade, assim como da estimatização dos mesmos.
Faz-se essencial, desta forma, compreender a fluidez das trocas de informações,
tecnologias, cultura, recursos, responsável pela constante reformulação do rural,
assim como do urbano. Não teria a Educação do Campo, portanto, que passar por
uma autoavaliação?
Uma das certezas é que a interdisciplinaridade só tem a contribuir para o
debate. Sua incidência no manual escolar possibilitaria, por exemplo, uma narrativa
mais favorável à captação da heterogeneidade rural. A pedagogia, a geografia, a
história, ou qualquer outra ciência, separadamente, não é capaz de apreender a
complexidade dos objetos de estudo, seja o campo ou o LD. É esta a perspectiva, a
interdisciplinar, que norteou estes escritos e espera-se que seja o ponto de partida
para o desenvolvimento das futuras pesquisas aqui sugeridas.
Portanto, a expectativa é que, assim como Edgar Morin (2004), tenhamos a
sensibilidade, e a humildade, de atentarmos para o que as diferentes ciências têm a
nos ensinar. Só assim transpassamos os muros acadêmicos que dificultam o diálogo
entre departamentos e, consequentemente, comprometem o surgimento de novas
possibilidades de problematização, reformulações metodológicas e aprendizado.
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