
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO 

 

 

 

 

GIRLEIDE TÔRRES LEMOS 

 

 

 

 

 

 

OS SABERES DOS POVOS CAMPESINOS TRATADOS NAS PRÁTICAS 

CURRICULARES DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO RURAL DE 

CARUARU-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2013 



 

GIRLEIDE TÔRRES LEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS SABERES DOS POVOS CAMPESINOS TRATADOS NAS PRÁTICAS 

CURRICULARES DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO RURAL DE 

CARUARU-PE 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco, como requisito parcial 

para a obtenção do grau de Mestre em 

Educação. 

 

Orientador: Prof. Dr. Janssen Felipe da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

GIRLEIDE TÔRRES LEMOS 

 

 

 

 

OS SABERES DOS POVOS CAMPESINOS TRATADOS NAS PRÁTICAS 

CURRICULARES DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO RURAL DE 

CARUARU-PE 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 27 de junho de 2013. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Janssen Felipe da Silva – CE/UFPE 

 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Rosângela Tenório de Carvalho – CE/UFPE 

 

 

____________________________________________________ 

Profª. Drª. Lucinalva Andrade A. de Almeida – CAA/UFPE 

 

 

____________________________________________________ 

Profª. Drª. Conceição Gislâne N. Lima de Salles– CAA/UFPE 

 

 

 

 

Recife 

2013 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe Margarida e 

ao meu pai Genival. Minhas 

fontes de força para 

superação das dificuldades 

nos caminhos e descaminhos 

percorridos até aqui. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço 

Primeiramente, a Deus por me dar forças e sabedoria para continuar no caminho da vida. 

 

Em especial, a meus pais, Margarida e Genival, pelo feito de ter me criado e me ensinado a 

ser campesina. 

 

Ao meu esposo, companheiro e amigo Rodrigo, por estar me incentivando sempre e ter 

compreendido os meus momentos de mergulho nos estudos. 

 

Ao meu orientador, não somente pelo grande profissional que é, pelo olhar criterioso e pelas 

maravilhosas orientações, mas pelo ser humano que é. Obrigada, Janssen, pela confiança, 

incentivo e disponibilidade, que muito contribuíram para meu crescimento e para o 

desenvolvimento deste trabalho. E principalmente, por ter acreditado nos meus saberes de 

mulher, agricultora e professora campesina. 

 

Às minhas companheiras de Mestrado: Denise Xavier, Michele Guerreiro, Roberta Alencar e 

Ana Michele. Sou grata pela força, na hora do desânimo e das dificuldades, pelas discussões 

riquíssimas nos estudos. Vocês também fazem parte dessa construção. 

 

À Dona Maria José, nossa Zezé, Gabriel, Daina e Denise por terem me acolhido na sua 

família como mais uma filha e irmã. Obrigada pela atenção, compreensão e carinho. 

 

À Professora Lucinalva, pela sua contribuição na minha formação como profissional, de onde, 

inclusive, originou-se esse estudo. Agradeço, também, pelas ricas contribuições à construção 

deste trabalho, pela sua atenção e compreensão. 

 

À Profª Conceição Gislane, que na banca de qualificação trouxe seu olhar criterioso e pelas 

ricas contribuições na construção deste trabalho. 

 

À Profª Rosângela Tenório, que durante suas aulas no Mestrado e na banca de qualificação 

trouxe contribuições valiosíssimas na construção deste trabalho. 

 

Aos professores do Centro Acadêmico do Agreste – UFPE: Ana Maria Barros, Alexandre 

Vianna, Ângela Monteiro, Allene Lage, Carla Acioli, Everaldo Fernandes, Iranete Lima, 

Jaqueline Barbosa, Maria Joselma, Nélio Vieira, Orquídea Maria e Paulo David, que desde a 

minha formação na Graduação contribuíram e me apoiaram na construção deste trabalho. 

 

Às professoras e aos (às) moradores (as) dos sítios que visitamos, pois colaboraram para a 

realização da pesquisa. 

 

À minha avó Maria Francisca, que nos momentos difíceis sempre ofertou seus saberes 

campesinos de mulher agricultora. 

 

A todos os meus familiares e amigos do Sítio Serra dos Cavalos, que sempre acompanharam 

minha pesquisa e me deram forças para superar as dificuldades. 

 



 

À minha amiga e companheira de trabalho Ivanilda, que esteve comigo sempre desde o início 

desses estudos lá na escola Multisseriada no Sítio Serra dos Cavalos. 

 

À Dona Socorro, dona Marilene, João Eduardo e Gustavo, pela compreensão e carinho para 

realização desse estudo. 

 

À Rejane Dias e à Ana Lúcia Félix, pelas palavras amigas e o carinho. 

 

Às colegas de trabalho Paula, Gisele, Juliana Ana Márcia e Maria Aparecida pela 

compreensão e o carinho. 

 

À SEEJCT, pelo apoio financeiro, pois pude gozar de licença do trabalho para a realização 

desta pesquisa. 

 

À CAPES, pelo apoio financeiro indispensável, possibilitando a realização desta pesquisa. 

 

Todos e todas que, de uma forma ou de outra, contribuíram com sua amizade para a 

realização deste trabalho, e que neste momento não foram mencionados, gostaria de expressar 

minha sincera gratidão. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não vou sair do campo  

Pra poder ir pra escola  

Educação do campo  

É direito e não esmola  

 

O povo camponês  

O homem e a mulher  

O negro quilombola  

Com seu canto de afoxé  

Ticuna, Caeté  

Castanheiros, seringueiros  

Pescadores e posseiros  

Nesta luta estão de pé  

 

Cultura e produção  

Sujeitos da cultura  

A nossa agricultura  

Pro bem da população  

Construir uma nação  

Construir soberania  

Pra viver o novo dia  

Com mais humanização  

 

Quem vive da floresta  

Dos rios e dos mares  

De todos os lugares  

Onde o sol faz uma fresta  

Quem a sua força empresta  

Nos quilombos nas aldeias  

E quem na terra semeia  

Venha aqui fazer a festa. 

(Gilvan Santos) 

 



 

RESUMO 

 

 

A pesquisa trata como historicamente os saberes dos povos campesinos foram silenciados nos 

currículos escolares e de como os povos campesinos foram resistindo e assumindo o lócus de 

enunciação de sujeitos de direito, reivindicando a sua condição epistêmica na sociedade, 

lutando por uma educação escolar específica e diferenciada. Partimos do meu lócus de 

enunciação como moradora, estudante e professora em escolas do território rural, tomando 

como problema de pesquisa: quais os sentidos dos saberes dos povos campesinos tratados 

nas Práticas Curriculares das escolas localizadas no território rural do Município de 

Caruaru-PE? O trato desses saberes compreende que saberes dos povos campesinos são 

identificados nas Práticas Curriculares, que fontes são utilizadas para tratar desses saberes, 

que atividades são utilizadas para tratar dos saberes, qual o lugar/tempo ocupado por esses 

saberes e a que Paradigmas ( Paradigma da Educação Rural Hegemônica, Paradigma da 

Educação Rural Contra-Hegemônica e Paradigma da Educação do Campo) estas práticas 

aproximam-se. Para compreendermos quais os sentidos dos saberes dos povos campesinos 

tratados nas Práticas Curriculares, adotamos como lente interpretativa a Abordagem Teórica 

Pós-Colonial Latino-Americana (CASTRO-GÓMEZ, 2005; GROSFOGUEL, 2010; 

QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2005, 2008), que explica a realidade social a partir das 

relações de poder estruturadas na Racialização e Racionalização da sociedade, questionando 

os processos culturais e ideológicos que favorecem a subalternização e inferiorização de 

diferentes epistemes. Desenvolvemos a pesquisa em quatro escolas localizadas no território 

rural de Caruaru-Pernambuco, onde participaram como sujeitos/colaboradores da pesquisa 

oito professoras que lecionam da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental. Para a 

análise dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) via Análise Temática 

(VALA, 1999), que nos permitiu compreender o contexto de produção dos dados a partir do 

lócus de enunciação dos povos campesinos. As análises dos dados evidenciaram que os 

saberes dos povos campesinos ocupam o lugar de silenciamento nas Práticas Curriculares, 

reforçando o Paradigma da Educação Rural Hegemônica. Os saberes campesinos tratados 

pelas professoras ganham a proporção de exemplos dos conteúdos de aprendizagem validados 

pelo Sistema de Ensino; no mais, quando são tomados como epistemes outras estes não são 

validados como sendo, também, conteúdos de aprendizagem do currículo escolar. Com isso, o 

lugar/tempo para tratá-los são atividades que revalidam a disciplinarização fragmentada dos 

saberes. 

 

Palavras-Chave: Saberes dos povos campesinos. Práticas Curriculares. Paradigma da 

Educação do Campo. 



 

ABSTRACT 

 

 

The research comes as historically the knowledge of people field were silenced in school 

curricula and how people were peasants resisting and assuming the locus of enunciation of 

legal subjects, claiming its epistemic condition in society, striving for a specific and 

differentiated school education . We left my locus of enunciation as a resident, student and 

teacher in schools in rural areas, taking as a research problem: what are the meanings of the 

knowledge of the people treated the peasants Practices Curriculum schools located 

within the rural municipality of Caruaru-PE? The tract such knowledge comprises 

knowledge that people peasants are identified in Practice Curriculum, which sources are used 

to treat such knowledge, what activities are used to dealing with knowledge, what place / busy 

time for this knowledge and Theoretical Perspectives have been guiding the practices 

Curriculum. To understand which way the knowledge of people peasants treated in 

Curriculum Practices, adopted as interpretive lens Theoretical Approach to Post-Colonial 

Latin American (CASTRO-GÓMEZ, 2005; GROSFOGUEL, 2010; QUIJANO, 2005; 

MIGNOLO, 2005, 2008), explaining social reality from the power relations in structured 

Racialization and rationalization of society, questioning the cultural and ideological processes 

that favor the subordination and inferiority of different epistemes. Develop research in four 

schools located in rural areas Caruaru-Pernambuco, where they participated as subjects / 

research collaborators eight teachers who teach from kindergarten to 5th grade of elementary 

school. For data analysis, we used the Content Analysis (BARDIN, 2011) via Thematic 

Analysis (VALA, 1999), which allowed us to understand the context of production data from 

the locus of enunciation of people peasants. Data analysis showed that the knowledge of 

people peasants occupy the place of silence in Practice Curriculum strengthening of rural 

education Hegemonic Paradigm. The knowledge peasants treated by teachers earn the 

proportion of examples of learning content validated by the Education System; the more, 

when they are taken as these are not other epistemes validated as also learning content of the 

school curriculum. With that, the place / time to treat them activities that are validated in the 

disciplining of fragmented knowledge. 

 

Keywords: Knowledge of people peasants. Practices Curriculum. Paradigm of Rural 

Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa aborda como os saberes dos povos campesinos são tratados nas Práticas 

Curriculares dos (as) professores (as) que lecionam em escolas localizadas no território rural 

do Município de Caruaru - PE. Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Educação, no Curso de Mestrado do Centro de Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). A pesquisa está fundamentada na Abordagem Teórica Pós-

Crítica através dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos, que possibilitaram interpretar e 

construir compreensões a partir do nosso lugar de enunciado
1
, ou seja, pensar através da 

condição política e epistêmica daqueles que vivem no território rural. 

Para tanto, a construção do objeto de pesquisa se deu a partir de três caminhos: minha 

trajetória de vida; panorama histórico da oferta da educação escolar para o território rural; o 

currículo das escolas localizadas no território rural nas pesquisas acadêmicas. 

 

Trajetória de vida 

 

As motivações para a realização da pesquisa foram tecidas por diferentes caminhos e 

nos distintos contextos como moradora, estudante e professora no território rural, participante 

das formações organizadas pelos Movimentos Sociais Campesinos e estudante no Curso de 

Pedagogia. 

Como moradora no território rural aprendi com meus pais que os saberes necessários 

para viver no campo eram construídos na lida com a terra. Aprendendo a plantar e a colher, 

eles me ensinavam como deveria me relacionar com a natureza e com as pessoas. Nas 

atividades que desenvolvíamos não existiam, apenas, os nossos interesses, mas os interesses 

de todos aqueles que viviam no território rural. Essa prática de meus pais e familiares 

constitui-se na vivência de um currículo não-formal, ou seja, aprendizados forjados fora das 

instituições educacionais formais, uma educação constituída no mundo da vida dos povos 

campesinos
2
, nos processos e nas experiências coletivas cotidianas, onde aprendíamos os 

saberes necessários para viver. 

                                                             
1 Este lugar refere-se à minha trajetória de vida, pois sou campesina filha de agricultores e até ter formação no 

Magistério trabalhei na agricultura familiar. 
2 Compreendemos o conceito de povos campesinos através de duas referências: modo de vida e formas de 

trabalhos. Temos os “quilombolas, indígenas, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos, povos de 

florestas, caipiras, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-frias” (FERNANDES; MOLINA, 2005, p. 

09). E a segunda quando são agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 

lavradores, roceiros, assentados e acampados da Reforma Agrária, caiçaras e outros (BRASIL, 2008). 
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Além dos meus pais, outras pessoas contribuíram na construção dos saberes próprios 

do território rural, dentre eles, os mais velhos, na figura das rezadeiras que benziam nossos 

corpos e nos ensinavam como curar doenças com ervas da roça. Também havia os 

experientes, que através de fenômenos na natureza podiam dizer se o ano seria bom de chuva 

e se teríamos uma boa colheita. 

Nesse mesmo período que aprendia com meus pais e familiares com os moradores do 

território rural saberes necessários à vida no campo, havia outro espaço de aprendizagem, a 

escola. Na instituição escolar, o aprendizado era dos conteúdos de aprendizagem, tidos como 

científicos, válidos e verdadeiros, que eram constitutivos da educação formal. Neste espaço, 

tínhamos uma sala multisseriada, com estudantes dos quatro anos iniciais do Ensino 

Fundamental, onde uma professora lecionava. 

Ao ingressar no espaço da educação escolar percebi certos distanciamentos entre os 

conteúdos de aprendizagem e os saberes dos povos do campo. Na escola, os saberes que 

aprendia com meus pais e os moradores do território rural não eram mencionados, parecia que 

a escola não pertencia a este território. Percebi certa distância entre o que a escola ensinava e 

o que eu vivenciava na comunidade. 

Essa inquietação percorreu toda a minha formação na Educação Básica, 

principalmente quando estudei nas escolas que pertenciam ao território urbano, onde tínhamos 

uma educação orientada pelos moldes da vida urbanizada. Foi no território urbano que cursei 

o Normal Médio (antigo Magistério), o que me oportunizou, posteriormente, lecionar em uma 

escola com as mesmas características físicas e estruturas do período em que era estudante nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental no território rural. 

Como professora, surgiram inúmeras indagações quanto à postura que deveria adotar, 

pois não era uma professora que vinha apenas para dar aula e ir embora ao final do 

expediente, mas era uma professora que ao sair da escola continuava na comunidade. Por isso, 

questionava-me: em que os conteúdos de aprendizagem auxiliavam os moradores a viver no 

campo? E qual a sua relação com os saberes dos povos que ali viviam? Esta e muitas outras 

perguntas sugiram quando estava planejando o currículo. Como salientei anteriormente, a 

minha formação no Normal Médio pautou-se nos moldes urbanocêntricos, onde a referência 

de saber válido era urbano e os conteúdos de aprendizagem neles alicerçavam-se. 

Diante das demandas na organização das minhas práticas pedagógicas, me indagava: 

qual era a função da escola naquele espaço? E como ela poderia contribuir para a formação 

dos povos campesinos? Se a educação escolar pressupunha organização de vários tipos, dentre 

estas, a curricular, passei a me questionar como o currículo poderia contemplar os saberes dos 
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povos campesinos? Que elementos deveriam ser levados em consideração para fazer a seleção 

dos saberes exigidos à educação escolar? Deveríamos apenas reproduzir os conteúdos de 

aprendizagem da escola urbana? 

No mesmo período, questionava se minhas práticas curriculares estariam reproduzindo 

a lógica que distanciava os conteúdos de aprendizagem dos saberes dos povos campesinos. 

Nessa época, fui convidada a participar de reuniões no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Caruaru (STRC), no intuito de debater sobre as atividades econômicas desenvolvidas no 

território rural. No STRC discutíamos sobre a nossa organização econômica, pois tínhamos 

como objetivo sensibilizar os agricultores para as ações coletivas, buscando garantir a 

subsistência desses no território rural. Foi participando destas reuniões que surgiu a 

oportunidade de fundar, junto aos agricultores das localidades circunvizinhas, a Cooperativa 

de Crédito dos Agricultores Familiares de Caruaru. 

Contudo, é necessário frisar que mesmo participando deste movimento, essa discussão 

não chegava à escola, como também não era de conhecimento da maioria dos moradores do 

território rural onde vivia. As discussões sobre a subsistência dos povos campesinos ou a 

necessidade de organização destes povos não estavam presentes nos conteúdos de 

aprendizagem no currículo da escola. Desta forma, a inquietação continuava: como articular 

os saberes dos povos campesinos aos conteúdos de aprendizagem? 

As formações para fundar e organizar a Cooperativa contou com a participação de 

Movimentos Sindicalistas dos Trabalhadores Rurais e também de Movimentos Sociais 

Campesinos; com estes, tive a oportunidade de participar de discussões organizadas com a 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE); a 

Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG); a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT); o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ao contribuir junto aos 

agricultores familiares da constituição da primeira Cooperativa de Crédito no Agreste 

Pernambucano, pude participar de inúmeras discussões sobre a realidade do território rural 

que me levaram a questionar ainda mais as minhas ações no espaço escolar. 

Como moradora, estudante e professora, desconhecia a realidade apresentada por estes 

Movimentos Sociais Campesinos, nos quais os povos do campo lutavam e reivindicavam seus 

direitos à terra, as formas próprias de se organizarem e a educação escolar específica e 

diferenciada, uma educação escolar que trouxe os saberes dos povos campesinos como 

saberes/conhecimentos válidos, garantindo a estes povos, o direito à condição epistêmica 

(MIGNOLO, 2008), onde a referência para validação dos saberes/conhecimentos está nos 

povos campesinos, nos seus modos de vida. 
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Ao tomar conhecimento e me reconhecer como membro nestas lutas, questionei-me 

como poderia estar no território rural e não ter pertencimento as lutas dos povos do campo por 

uma educação específica e diferenciada. Uma das respostas que poderia atualmente responder 

a esta inquietação é que tanto os saberes da terra, quanto da organização dos povos 

campesinos foram silenciados nos espaços escolares que havia estudado, haja vista que, 

mesmo estando no campo, a referência de saber válido sempre foi o urbano.  

As formações lideradas pelos Movimentos Sociais Campesinos oportunizaram meu 

acesso às discussões sobre políticas educacionais que tratassem das especificidades dos povos 

campesinos, o que possibilitou que tivesse conhecimento sobre as orientações específicas para 

as escolas situadas no território rural
3
. Contudo, ter acesso a esta legislação não foi suficiente 

para transformar minha Prática Curricular, pois havia aprendido durante toda a minha 

formação educacional a adaptar o currículo das escolas urbanas às escolas do território rural. 

Iniciei a Licenciatura em Pedagogia
4
, buscando uma formação que me qualificasse 

para atuar na docência que a realidade do território rural exigia. Contudo, nas disciplinas 

obrigatórias cursadas nenhuma trouxe especificamente a discussão sobre a Educação do 

Campo, salvo a disciplina eletiva ofertada a dois semestres de concluir o Curso
5
. 

Diante do fato de não ter disciplinas obrigatórias específicas que tratassem da 

discussão sobre Educação do Campo, detive-me com maior afinco na discussão de como os 

saberes dos povos campesinos poderiam ser articulados aos conteúdos de aprendizagem, 

principalmente nas disciplinas que me auxiliariam nas práticas desenvolvidas na escola, tais 

como: Currículo, Programas e Projetos; Didática; Avaliação da Aprendizagem, como 

também, nas disciplinas que tinham como objetivo aproximar os estudantes do curso às 

diferentes instituições educacionais e espaços educacionais, dentre estas disciplinas, destaco: 

Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) 1, 2 e 3; Estágios Supervisionados em Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Gestão Escolar e Movimentos Sociais; Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) 1 e 2. 

Os estudos nas disciplinas, principalmente de PPP (1, 2 e 3) e Estágio Supervisionado 

em Movimentos Sociais, fizeram-me compreender que os saberes dos povos campesinos 

                                                             
3 Estou me referindo ao período da implementação das Diretrizes Complementares para a Educação Básica no 

campo, em que se discutia sobre as Políticas Educacionais para Educação do Campo liderada pelos 

Movimentos Sociais Campesinos, que lutam por uma Educação do Campo. 
4 Curso de licenciatura em Pedagogia no Centro Acadêmico do Agreste (CAA-Caruaru) da UFPE, situado no 

Sítio Juriti território rural de Caruaru. 
5 Esta disciplina teve uma carga horária de 45 hora/aula, onde discutimos basicamente a legislação para a 

Educação do Campo. 
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ocupavam as aprendizagens da educação não-formal
6
. E que nesta educação, perpassava todo 

o processo de socialização dos indivíduos no desenvolvimento dos hábitos, das atitudes, dos 

comportamentos, dos modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo 

valores e crenças de grupos. Nestas disciplinas, pude retomar o questionamento: como fazer a 

articulação dos saberes dos povos campesinos com os conteúdos de aprendizagem? Que 

referências determinavam o que deveria ser ensinado na escola? 

Já nas disciplinas que tratavam especificamente dos conteúdos de aprendizagem, 

principalmente as de Currículo, Programas e Projetos, Didática e Avaliação da 

Aprendizagem, me levaram a compreender como os conteúdos de aprendizagem são 

fundamentais na formação dos sujeitos. Através dos estudos nestas disciplinas compreendi 

que os conteúdos de aprendizagem constituem a educação formal
7
 e que sua materialidade 

pressupõe a articulação dos saberes dos povos campesinos aos conteúdos de aprendizagem. 

Estes aprendizados me levaram a querer entender porque os povos campesinos lutavam por 

uma educação escolar específica e diferenciada. Para dar conta desta curiosidade, fez-se 

necessário realizar um estudo sobre a oferta da educação escolar para o território campesino. 

 

Panorama histórico da oferta da educação escolar para o território rural no Brasil 

 

Apresentamos um panorama histórico sobre a educação escolarizada do território rural 

na tentativa de tratarmos das especificidades desta discussão, orientada através de três fases 

históricas alicerçadas pelos seguintes Paradigmas: Paradigma da Educação Rural 

Hegemônica; Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica; Paradigma da Educação do 

Campo. Vale salientar que compreendemos estes Paradigmas coexistindo ainda hoje no 

território rural. A primeira fase emerge no final do século XIX e início do século XX, a 

segunda fase, entre os anos 50, 60 e 70, e a terceira fase, a partir da década de 80.  

Na primeira fase da oferta da educação escolar, o cenário educacional do país foi 

sendo construindo a imagem de que, para viver na “roça”, não havia a necessidade de 

                                                             
6 O foco dos estudos na educação não-formal está nas relações de aprendizagens dos indivíduos, nos quais eles 

construíam e aprendiam seus valores e culturas próprias de pertencimento e sentimentos construídos e herdados 

historicamente. Pude aproximar essa discussão com os saberes apreendidos com os mais velhos na figura das 

rezadeiras e dos experientes que mantêm as tradições culturais especificas da realidade campesina, passando de 

geração em geração (GOHN, 2006). 
7 A educação formal corresponde à educação desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados. 

Nesta educação espera-se que haja uma aprendizagem efetiva, que dá a certificação e a titulação capacitando os 

indivíduos a seguir para graus mais avançados dos níveis de Ensino. De acordo com Gohn (2006, p. 30), a 

educação formal “requer tempo, local específico, pessoal especializado, organização de vários tipos (inclusive a 

curricular)”. 
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conhecimentos socializados que tratassem das diferenças socioculturais desses povos. 

Podemos compreender o surgimento da educação escolar no território rural a partir de dois 

períodos distintos: o século XIX e século XX. O primeiro período foi marcado pelas grandes 

transformações dos setores social, político e econômico do país que deram origem às 

revoluções agro-industriais e industriais, provocando mudanças na sociedade brasileira 

obrigando os grandes latifundiários a construírem escolas em seus domínios. Estes fatos 

inauguraram, ainda que tardiamente, a oferta da educação escolar no território rural do Brasil, 

iniciado de forma descontínua e descomprometida com os reais interesses dos povos 

campesinos. 

No segundo período, já no início do século XX, a educação escolar foi instituída 

atrelada ao mundo da produção capitalista e à necessidade de urbanização, industrialização e 

ao desejo de crescer ditado pelo processo de desenvolvimento da modernização. Sobre esses 

moldes, a educação escolar ofertada no território rural consolidou-se nos anos 20 e 30 através 

do Ruralismo Pedagógico
8
. Neste período, a educação escolar esteve pautada por práticas 

curriculares descontextualizadas da vida, do trabalho e da cultura dos povos campesinos, pois 

o território rural era compreendido como lugar de atraso e que para sair desta condição, 

precisava ser industrializado (CALDART, 2004). 

A concepção de educação, que desvinculava a vida dos povos campesinos dos saberes 

científicos, buscou substituir os saberes e as atitudes destes povos por conhecimentos 

científicos e valores urbanos, promovendo a desigualdade entre os que viviam no território 

rural e aqueles que viviam no território urbano, classificando-os como inferiores e superiores, 

respectivamente. Esta concepção de educação forjou o que, através dos estudos de Wanderley 

(2001), denominamos de Paradigma da Educação Rural Hegemônica; neste, a educação 

escolar correspondia a um dos suportes da exclusão social de grande parcela da população 

brasileira
9
. 

No Paradigma da Educação Rural Hegemônica as práticas curriculares estavam 

alicerçadas numa visão dicotômica de sociedade (urbano/rural, indústria/agricultura, 

científico/popular, atrasado/moderno) no qual o modelo a ser seguido era urbanocêntrico
10

. A 

                                                             
8 O Ruralismo Pedagógico correspondeu às práticas educativas orientadas por um movimento de ideias que teve 

por precursores alguns pensadores sociais do começo do século XX, como Sílvio Romero e Alberto Torres 

(QUEDA; SZMRECSÁNYI, 1979). 
9 Neste período, final da década de 30 e a década de 40, a população brasileira era de aproximadamente 41 

milhões de habitantes, 70% vivendo no território rural e 30% nos territórios urbanos (SILVA; MORAIS; BOF, 

2003). 
10 De acordo com Silva (2009, p. 33), o modelo urbanocêntrico foi utilizado para se referir a uma visão na qual a 

concepção de educação e modelo didático-pedagógico utilizados nas escolas da cidade é transferido para as 
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escola orientada por essa racionalidade foi sendo organizada através de critérios restritos de 

seleção dos saberes culturais, no qual o território rural era encarado como lugar de atraso que 

precisava passar pelo processo de desenvolvimento industrial e de urbanização. 

A seleção dos saberes culturais, socializados nas escolas, foi orientado pelo princípio 

instrumental/funcionalista, atrelado à dimensão da dominação, da reprodução e do 

monoculturalismo, pautado pelos padrões hegemônicos do poder mundial moderno e 

capitalista (QUIJANO, 2005). Com isso, tentou se cumprir o Projeto Hegemônico que 

subalternizava os campesinos, utilizando-se, também, da educação escolarizada como meio de 

ensinar o povo a aceitar educadamente a função que deveriam ocupar e desempenhar na 

sociedade capitalista. 

Nas décadas de 50, 60 e 70, a segunda fase, a Educação Popular surge no cenário 

político educacional do país em contraposição ao que se instituía como política educacional, 

caracterizando a segunda fase da oferta da educação escolar. Os movimentos populares 

questionavam a lógica segregadora e classificatória imposta pelo capitalismo, apresentando 

práticas propositivas necessárias à composição teórico-prático das instituições educacionais 

no país. Esta perspectiva ganhou materialidade nas lutas pelas transformações sociais a partir 

da educação, pois compreendia as questões educacionais num quadro político-democrático, 

que estaria por mostrar sua força e repercussão para além dos seus territórios invisíveis. 

As práticas curriculares orientadas pela perspectiva de Educação Popular permearam 

os territórios rurais, tomando como referência o modo de vida desses sujeitos, sob o princípio 

de uma educação que transforma e concebe a vida humana para além das desigualdades. O 

território rural que era visto até então como a fonte de problemas – desenraizamento, miséria, 

isolamento, currais eleitorais – começa a ser reconhecido e percebido como protagonista na 

organização sociocultural, política e econômica da sociedade. 

Neste sentido, ancoramo-nos em Santos (2005) ao afirmar que os paradigmas nascem, 

crescem e morrem, e trazem dentro de si contradições que geram o novo paradigma. As 

tensões geradas pelo Paradigma da Educação Rural Hegemônica a partir das questões 

construídas na perspectiva de Educação Popular alicerçaram o Paradigma Rural Contra-

Hegemônico, tendo como protagonistas diferentes Movimentos Sociais, dentre estes o 

Movimento de Cultura Popular e as Comunidades Eclesiais de Base (CEB). 

A educação escolar desenvolvida nos territórios rurais, com isso, torna-se objeto de 

discussão dos sujeitos que a compõem, diferentemente de outros momentos quando a 

                                                                                                                                                                                              
escolas localizadas nas áreas classificadas pelos órgãos oficiais como rurais, cuja centralidade é a cidade e o 

processo de urbanização.  
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organização das Práticas Curriculares das escolas passou a ser orientada a contextualizar os 

saberes científicos aos saberes socioculturais dos povos, estimulando o trabalho coletivo, a 

troca de experiências, de vivências e de saberes. Os critérios utilizados para fazer a seleção 

dos saberes culturais passaram a ser orientados pelo princípio multicultural, cuja organização 

dos saberes se dava enquanto espaço tempo de fronteira entre culturas, garantindo a 

centralidade das especificidades dos povos campesinos. 

Através da Educação Popular os povos campesinos compuseram inúmeros espaços de 

contestação às ações subalternizadoras que marcaram o território rural. Um desses espaços 

pode ser identificado nas práticas educativas dos Movimentos Sociais Campesinos, 

entendendo a instituição educacional como um dos espaços que partilha cotidianamente dos 

modos de vida e de saberes construídos historicamente. No plano político, estes Movimentos 

Sociais conseguiram pressionar o governo, fazendo crítica às políticas educacionais. 

Já a terceira fase perpassa o final dos anos 80 e início dos anos 90, um período 

marcado pela redemocratização do país; os movimentos sociais reivindicavam um novo 

projeto de sociedade, e dentre as lutas e as reivindicações temos a proposta dos campesinos de 

uma educação escolar que atendesse às necessidades específicas e diferenciadas do território 

rural, compreendendo a terceira fase da oferta da educação escolar. A luta por uma Educação 

do Campo, liderada pelos povos campesinos, questiona a Geopolítica do Conhecimento 

urbanocêntrico que ditou o que deveria ser reconhecido como saber válido a ser ensinado nos 

conteúdos de aprendizagem das escolas. 

Os movimentos sociais campesinos propõem uma ruptura epistêmica e estrutural com 

os padrões dominantes hegemônicos, ao defenderem um Paradigma da Educação do Campo, 

cuja necessidade não era apenas de reconhecer as diferenças dos povos campesinos ou o seu 

protagonismo na organização social, mas o direito de ter garantida a sua condição epistêmica, 

ou seja, o direito de ter validado seus saberes/conhecimentos na educação escolar, melhor 

dizendo, validação de suas epistemes no currículo das escolas, e neste sentido, ter práticas 

curriculares nas instituições educacionais que organizem, selecionem e vivenciem os saberes 

socioculturais dos povos campesinos. 

A luta por uma Educação do e no campo pensa a escola como um dos espaços que 

contribui com a organização da sociedade através de suas lutas, sua história, seu trabalho, seus 

saberes, sua cultura, seu jeito (CALDART, 2004). Essas práticas exigem um exercício de 

aprender a desaprender o que foi historicamente defendido como saber único e válido, 

pautado pelos moldes urbanos, mais ainda, questionam os sujeitos e as formas de produzir 

saberes/conhecimentos válidos. Os Movimentos Sociais Campesinos promoveram tanto uma 
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Desobediência Civil, quando lutaram contras as Políticas Educacionais, quanto uma 

Desobediência Epistêmica, quando lutaram por ter seus saberes/conhecimentos validados na 

sociedade (MIGNOLO, 2008). 

Dos anos 90 a 2000, na busca pela garantia de sua condição epistêmica os povos 

campesinos começaram a demarcar território nas políticas educacionais do país, através da 

Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, que teve sede em Brasília
11

. Neste 

período, podemos destacar em 1997 o Primeiro Encontro Nacional de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), que simboliza o surgimento do Movimento por 

uma Educação do Campo. Em decorrência desse encontro, iniciou-se um diálogo entre Estado 

e sociedade civil, no qual temos por parte do Estado o reconhecimento das diferenças 

socioculturais e das necessidades de reconstrução do projeto político pedagógico para as 

escolas do território rural. 

Em 2002, como resultado dessas mobilizações é constituída a primeira legislação 

educacional para Educação Básica para as escolas do campo. A Resolução CNE/CEB n° 

36/2002, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das escolas do 

campo, orienta que o projeto de educação para as escolas campesinas converge para o 

desenvolvimento sustentável dos povos do campo. 

Percebemos com este panorama histórico apresentado sobre a oferta da educação 

escola no território rural que o foco de análise para compreender o que vem sendo ensinado 

nas escolas localizadas no território rural está no currículo, pois é nele que vem 

materializando-se o saber validado. Com isso, outras indagações surgiram: o que vem sendo 

pesquisado sobre o currículo das escolas localizadas no território rural? Como os saberes dos 

povos campesinos são tratados no currículo dessas escolas? Guiados por estas inquietações, 

sentimos a necessidade de realizar um levantamento nos locais de produção e de socialização 

de pesquisas acadêmicas, para saber o que vem sendo pesquisado sobre o currículo das 

escolas localizadas no território rural. 

 

 

 

 

                                                             
11 A articulação contou com o protagonismo dos movimentos sociais do campo, em especial o MST, junto a 

entidades de organizações sociais como Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Universidade de Brasília (UnB) e a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que colocaram em negociação com o estado as 

demandas e as prioridades educacionais do território rural brasileiro. 
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O currículo das escolas localizadas no território rural nas pesquisas acadêmicas 

 

Na tentativa de compreender como vem sendo discutido nas pesquisas acadêmicas o 

currículo das escolas localizadas no território rural, realizamos o levantamento em dois locais 

de produção e de socialização de pesquisas acadêmicas, um a nível nacional e outro a nível 

estadual.  

O primeiro local corresponde ao evento que acontece anualmente no país que tem por 

objetivo discutir temáticas da educação, a ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação). O segundo local corresponde ao Programa de Pós-Graduação da 

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); neste programa são oferecidos cursos de 

Mestrado e Doutorado que têm como objetivo a formação de profissionais do setor 

educacional para atuar na docência universitária. 

Na ANPEd selecionamos textos (Comunicação Oral) de três Grupos de Trabalhos 

(GT): GT de Movimentos Sociais (GT 03); GT de Educação Popular (GT 06); GT de 

Currículo (GT 12). Estes GTs foram selecionados por entendermos que eles possibilitariam 

compreender como está sendo discutido, nas pesquisas acadêmicas a nível nacional, o 

currículo das escolas localizadas no território rural. 

Para o levantamento, tomamos como recorte temporal o período de 2002 até 2010. 

Iniciamos no ano da publicação da Resolução CNE/CEB N° 36/2002 – Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2002). Nesta 

resolução, temos o que podemos considerar como primeiro dispositivo legal no âmbito das 

Políticas Curriculares para a Educação do Campo. E finalizamos no ano de 2010, ano da 

publicação da Resolução CNE/ CEB Nº 4/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (BRASIL, 2010). Nestas Diretrizes temos orientações para 

organização do currículo da escola do campo. 

O levantamento de dados aconteceu através de três momentos: 1 – leitura flutuante de 

todos os resumos dos trabalhos encontrados nos GTs selecionados, visando identificar os 

trabalhos que se aproximavam do objeto de pesquisa; 2 – leitura na íntegra dos trabalhos que 

traziam objetos que se aproximavam da pesquisa; 3 – análise dos trabalhos selecionados, 

apresentando as aproximações e os distanciamentos com o problema de pesquisa. 

Para a seleção dos trabalhos nestes GTs adotamos como critério: trabalho com 

problema de pesquisa que tratasse do currículo para as escolas localizadas no território rural. 

Após as análises nos GTs Movimentos Sociais, Educação Popular e Currículo no período 

apresentado, chegamos ao seguinte resultado (ver Quadro 01). 
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QUADRO 01 - COMUNICAÇÕES ORAIS DA ANPEd ENTRE OS ANOS DE 2002 A 

2010 NOS GTs DE MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO POPULAR E 

CURRÍCULO 

ANO 

GT 

Movimentos 

Sociais 

GT 

Educação 

Popular 

GT 

Currículo 

Trabalhos 

identificados 

com o objeto 

Total por 

ano 

2002 07 12 10 01 0,99% 

2003 11 16 13 - - 

2004 15 13 12 - - 

2005 19 26 18 - - 

2006 11 13 11 - - 

2007 09 19 15 - - 

2008 12 09 17 - - 

2009 07 13 17 - - 

2010 12 10 18 - - 

TOTAL 

GERAL 
103 131 131 01 0,99% 

Fonte: www.anped.org.br. 

 

Do total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) trabalhos apresentados nos GTs, apenas 

um discutia sobre o currículo voltado para as escolas localizadas no território rural. Este 

trabalho foi o de Stella Rodrigues dos Santos (UNEB), intitulado A história in (visível) do 

Currículo, no cotidiano de professoras da roça, em classes multisseriadas, que foi 

apresentado no GT de Currículo no ano de 2002. Para o trato desta pesquisa focamos nas 

seguintes indagações: qual o objeto de pesquisa? Qual a Abordagem Teórica? Qual a 

Perspectiva Teórica de Currículo? Qual o Paradigma da Educação ofertada no território rural? 

Quais resultados de pesquisa? 

O trabalho de Santos (2002) tem por objeto de pesquisa as experiências pedagógicas 

desenvolvidas pelas professoras no território rural. A Abordagem Teórica alicerça-se nos 

estudos da Educação Popular, alinhando-se à Perspectiva Educacional Progressista 

Libertadora, quando apresenta teóricos como Freire e Brandão para as análises da educação 

escolar. As referências para discutir currículo se dão através da Perspectiva Crítica trazendo 

referenciais como Apple e Giroux para questionar as lógicas excludentes de pensar o currículo 

destas escolas, alinhando suas interpretações à Perspectiva de Currículo Contra-Hegemônico. 

A discussão quanto à oferta da educação escolar é traçada dentro do contexto do 

Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica. No resultado de pesquisa, pudemos 

perceber que, mesmo trazendo para o debate as diferenças socioculturais dos povos 
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campesinos, o trabalho se aproxima da ideia da contextualização dos saberes/conhecimentos 

dos povos campesinos com os conteúdos de aprendizagem, onde a referência continua sendo 

o saber hegemônico disciplinador. 

Por fim, o trabalho de Santos (2002) traz as discussões que justificam a necessidade de 

serem feitas pesquisas sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do território 

rural, ao esclarecer que,  

 

Para compreender a problemática atual do ensino rural é necessário cruzar 
aspectos que vão desde questões sócio-políticas; situação do professor; 

situação dos alunos; participação das comunidades; ação didático–

pedagógica; instalações físicas das escolas; até a política educacional rural. 
No interior desta malha, o lugar do currículo é central porque, se concebido 

pela consideração dos fios que a tecem, podendo promover uma educação 

mobilizadora de forças capazes de resgatar o sonho e a esperança dos 
homens mulheres e crianças rurais (SANTOS, 2002, p.13-14). 

 

 

Quanto ao trato dos saberes dos povos campesinos no currículo, observamos que este 

não foi objeto de análise de Santos (2002), o que nos leva a reforçar a necessidade de 

pesquisar como vem se dando o trato dos saberes dos povos campesinos no currículo das 

escolas localizadas no território rural. 

Acrescentamos à afirmativa de Santos (2002) a necessidade de se pesquisar as Práticas 

Curriculares, haja vista que elas expressam nos conteúdos de aprendizagem que sociedade e 

que sujeitos queremos formar. Desta forma, indagamos: que sentidos vêm sendo atribuídos 

aos saberes dos povos campesinos nos currículos das escolas no território rural? Os saberes 

dos povos campesinos são validados nos currículos ou continuam sendo silenciados e 

subalternizados? 

Perseguindo nossa curiosidade epistêmica, realizamos o levantamento em outro 

espaço, o próprio Programa de Pós-Graduação em Educação a que esta pesquisa encontra-se 

vinculada. Selecionamos apenas os trabalhos realizados no Núcleo de Formação de 

Professores e Prática Pedagógica, nos níveis de Doutorado e Mestrado, do ano de 2002 até 

2010. O critério para escolha do período foi o mesmo para o levantamento realizado no 

evento anterior: ano da publicação da Resolução CNE/CEB N° 36/2002 e o ano de publicação 

da Resolução CNE/ CEB Nº 4/2010. 

Para o levantamento tomamos como objetivo identificar produções que se 

aproximavam do objeto de pesquisa, currículo das escolas localizadas no território rural. 

Contudo, ao realizarmos o levantamento não identificamos nenhum trabalho que discutisse 

sobre este objeto, desta forma sentimos a necessidade de refazer o critério de escolha. Assim, 
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passamos a adotar como critério trabalhos que abordassem a temática Educação do Campo e 

obtivemos o seguinte resultado. 

 

QUADRO 02 - TRABALHOS DE PESQUISA NOS CURSOS DE MESTRADO E 

DOUTORADO DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DO PPGE/UFPE, ENTRE OS ANOS DE 2002 E 2010 

ANO Doutorado Mestrado 
Trabalhos identificados 

com a temática 

Total 

por ano 

2002 - 09 01 0,88% 

2003 - 13 - - 

2004 - 14 - - 

2005 - 09 - - 

2006 06 12 - - 

2007 06 14 - - 

2008 11 13 - - 

2009 12 14 01 0,96% 

2010 09 18 - - 

TOTAL 

GERAL 
44 116 02 0,98% 

Fonte: www.bdtd.ufpe.br  

 

Os trabalhos identificados no curso de Doutorado tiveram um total de 44 (quarenta e 

quatro) teses defendidas
12

, destas publicações apenas uma Tese trouxe aproximações com a 

temática Educação do Campo. Na análise dos trabalhos no curso de Mestrado no período de 

2002 a 2010, localizamos 116 (cento e dezesseis) Dissertações, destas, apenas 01
13

 (uma) se 

aproxima da discussão sobre Educação do Campo. Para apresentarmos estas produções 

seguiremos a lógica cronológica dos trabalhos identificados e para o trato dos trabalhos 

seguiremos as seguintes perguntas: qual o objeto de pesquisa? Qual a Abordagem Teórica? 

Qual o Paradigma da Educação ofertada no território rural? Quais resultados de pesquisa? 

No ano de 2002, identificamos a Dissertação de Jaqueline Barbosa da Silva intitulada, 

As Representações Sociais dos professores em classes multisseriadas sobre a formação 

continuada. O objeto da pesquisa foram as Representações Sociais dos Professores do campo 

sobre a Formação Continuada e esteve alicerçada na Abordagem Teórica das Representações 

Sociais, onde o estudo buscou identificar o sentido que os professores atribuem à formação e 

o uso que eles fazem nas práticas pedagógicas de escolas localizadas no território rural. A 

discussão realizada por Silva (2002) esteve atrelada aos princípios do Paradigma da Educação 

                                                             
12 As Teses só foram identificadas a partir do ano de 2006. 
13 Ressaltamos que tanto a Tese quanto a Dissertação identificadas foram orientadas pela professora doutora 

Eliete Santiago. 
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Rural Contra-Hegemônica evidenciando as situações de aprendizagem dos professores nas 

Formações Continuadas e as dificuldades encontradas por eles de tratar os conteúdos de 

aprendizagem nas escolas. 

A pesquisa de Silva (2002) ratifica a crítica às Formações Continuadas que têm caráter 

pontual, ou seja, uma formação que deixa os professores alheios aos saberes/conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento de sua prática pedagógica, como também chamando 

atenção para a necessidade de Formações Continuadas que contemplem as diferenças 

socioculturais, políticas e econômicas que constituem a realidade em que estas escolas são 

localizadas. As discussões suscitadas nesta pesquisa nos auxiliam na compreensão do 

processo histórico da educação escolarizada para o território rural, pois evidencia que mesmo 

tendo passado várias décadas do Ruralismo Pedagógico, este ainda marca as Formações 

Continuadas para os professores deste território, quando continua reforçando a prática docente 

descontextualizada da vida, do trabalho e da cultura dos povos campesinos. 

No ano de 2009, identificamos a Tese de Maria do Socorro Silva (2009) intitulada As 

práticas pedagógicas das escolas do campo: a escola na vida e a vida como escola. Esta 

Tese teve como objeto de pesquisa as práticas pedagógicas dos professores do campo. Seus 

estudos tiveram como alicerce a Abordagem Teórica da Educação Popular, partindo de 

princípios que se aproximam do Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica, 

evidenciando as possibilidades de aprendizagem através de práticas pedagógicas 

desenvolvidas em diálogo propositivo entre professor e aluno. 

Observamos que mesmo não tratando, especificamente, do currículo das escolas 

localizadas no território rural, a investigação de Silva (2009) problematiza o debate sobre a 

educação escolar ofertada no território rural, especificamente as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nessas escolas. No resultado de pesquisa, evidencia-se a necessidade de 

compreender o espaço escolar como local em que se validam saberes e que esta validação está 

atrelada tanto às propostas curriculares das escolas quanto às práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores. 

Assim, através das perguntas que nortearam o levantamento nos locais de produção e 

de socialização de pesquisas acadêmicas: qual o objeto de pesquisa? Qual a Abordagem 

Teórica? Qual o Paradigma da Educação ofertada no território rural? Quais resultados de 

pesquisa? Observamos que nas pesquisas realizadas até o momento, o objeto de pesquisa 

currículo das escolas localizadas no território rural ganha pouca expressividade nas pesquisas 

acadêmicas, o que reforça a necessidade de termos desenvolvido esta pesquisa. No que se 

refere à Abordagem Teórica das pesquisas analisadas, em todas as pesquisas o referencial 
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teórico remetia-se à Educação Popular, com isso, podemos afirmar que a análise que 

realizamos com base na Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-Americana será uma das 

primeiras a tratar desse objeto de pesquisa através do lócus de enunciação povos campesinos. 

Neste viés, olhando para as discussões sobre a oferta da educação escolar no território 

rural, observamos que as três pesquisas analisadas fazem referência ao Paradigma da 

Educação Rural Contra-Hegemônica, o que nos faz destacar a possibilidade de compreender 

como se deu a oferta dessa educação no território rural através de outras leituras. No que se 

refere aos resultados das pesquisas, todas sinalizam para a necessidade de compreender as 

Práticas Curriculares dos (as) professores (as) nas escolas, principalmente no tocante ao 

sentido dos saberes dos povos campesinos nos currículos dessas escolas. Assim, concluímos 

que a discussão sobre currículo das escolas localizadas nos territórios rurais é uma temática 

ainda silenciada nas pesquisas, tanto da ANPEd quanto do PPGEDU. 

As indagações que marcaram minha vida no território rural, a trajetória como 

estudante e professora, e como estudante no Curso de Pedagogia, foram me levando a 

construir curiosidades epistêmicas (FREIRE, 2005) necessárias para a construção do 

problema de pesquisa, pois, através dos estudos e refletindo sobre minha trajetória que tive 

compreensão de qual problema de pesquisa tentaria responder. Percebi que minha curiosidade 

não estava em querer saber que referências determinavam o que era ensinado nas escolas 

localizadas no território rural, mas de compreender como esses currículos tratavam os saberes 

dos povos campesinos nos seus conteúdos de aprendizagem, no que é ensinado nas escolas; 

por isso que o levantamento nos locais de produção e de socialização de pesquisas 

acadêmicas, a ANPEd e o PPGEDU, foram fundamentais para delinear qual seria o meu 

problema de pesquisa. 

Ao fazer o levantamento na ANPEd e no PPGEDU e olhando para todos os 

questionamentos feitos na trajetória de vida profissional, chegamos ao seguinte problema de 

pesquisa: quais os sentidos dos saberes dos povos campesinos tratados nas Práticas 

Curriculares das escolas localizadas no território rural do Município de Caruaru-PE? 

Para compreender estes sentidos no trato dos saberes dos povos campesinos nas práticas 

curriculares através do olhar das professoras, analisamos os dados tomando por base as 

perspectivas curriculares dos seguintes paradigmas: Paradigmas da Educação Rural 

Hegemônica, Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica, Paradigma da Educação do 

Campo. 

Para dar conta do problema de pesquisa traçamos como objetivo geral compreender os 

sentidos dos saberes dos povos campesinos tratados nos conteúdos de aprendizagem nas 
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Práticas Curriculares dos (as) professores (as) que lecionam nas escolas localizadas no 

território rural do município de Caruaru-PE. E como objetivos específicos: a) identificar e 

caracterizar os conteúdos de aprendizagem relacionados aos saberes dos povos campesinos; b) 

identificar e caracterizar as fontes dos conteúdos de aprendizagem relacionados aos saberes 

dos povos campesinos nas Práticas Curriculares; c) identificar e caracterizar como são 

tratados os conteúdos de aprendizagem relacionados aos saberes dos povos campesinos nas 

Práticas Curriculares; d) identificar e caracterizar o lugar-tempo dos conteúdos de 

aprendizagem relacionados aos saberes dos povos campesinos presentes nas Práticas 

Curriculares; e) identificar quais as perspectivas relacionadas ao trato dos saberes dos povos 

campesinos nos conteúdos de aprendizagem das práticas curriculares das professoras. 

Para tanto, este trabalho se estrutura em cinco capítulos, além da introdução. Na 

introdução, registramos a justificativa da pesquisa, o problema e os objetivos. Também nessa 

parte, contextualizamos nossa pesquisa em relação a dois locais de produções acadêmicas, 

apresentando um levantamento de estudos e produções científicas que tratam da temática por 

nós trabalhada. 

O primeiro capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento dos 

estudos e da pesquisa quanto a: Abordagem Metodológica, campo empírico, 

sujeitos/colaboradores da pesquisa, procedimentos de coleta e produção dos dados e 

procedimento de análise dos dados. 

O segundo capítulo apresenta a Abordagem Teórica dos Estudos Pós-Coloniais, onde 

justificamos a escolha pela Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-americana, como 

também apresentamos os conceitos que alicerçaram nossa compreensão sobre o objeto de 

pesquisa. 

O terceiro capítulo traz a primeira categoria teórica, os saberes dos povos campesinos. 

Para tratar desta categoria partimos da contextualização histórico-epistêmica sobre a oferta da 

educação escolar para o território rural, onde também apresentamos elementos que 

caracterizam o trato dos saberes dos povos campesinos nos currículos das escolas. 

O quarto capítulo apresenta a segunda categoria teórica, currículo. Neste capítulo, 

apresentamos o conceito adotado sobre currículo através das Perspectivas Teóricas de 

Currículo: Tradicional, Crítica e Pós-Crítica.  

O quinto capítulo apresenta nossas análises. Neste capítulo, apresentamos o contexto 

da produção dos dados, bem como as análises feitas sobre os dados obtidos, trazendo 

elementos que respondem ao problema de pesquisa. Por fim, apresentamos nossas 

considerações e proposições através da pesquisa realizada. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS OUTROS 

Agricultor indo pegar água. 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 
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CAPÍTULO 1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Apresentamos nesta seção nossas escolhas referentes ao referencial teórico-

metodológico adotado, como também os critérios para seleção do campo, das fontes e dos 

sujeitos/colaboradores da pesquisa, bem como os procedimentos de coleta e de construção dos 

dados e a técnica de análise. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos como lente interpretativa os Estudos 

Pós-Coloniais Latino-Americanos (MIGNOLO, 1996, 2008; QUIJANO, 2005; WALSH, 

2007, 2008; SARTORELLO, 2009). A escolha justifica-se porque partimos do pressuposto 

que os saberes dos povos campesinos foram historicamente silenciados, subjulgados e 

subalternizados pela perspectiva eurocêntrica dominante. Assim, compreendemos que as 

discussões dos Estudos Pós-Coloniais sobre as epistemologias silenciadas e seus 

conhecimentos possibilitam-nos compreender o trato dos saberes dos povos campesinos nos 

conteúdos de aprendizagem das Práticas Curriculares das escolas investigadas. 

Para tanto, utilizando-nos da Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-Americana que 

nos possibilitou partir do lócus de enunciação daqueles que tiveram historicamente suas 

epistemes silenciadas nos espaços institucionais, principalmente no currículo escolar. 

Buscamos, tomando como aporte teórico esta Abordagem, identificar e caracterizar os 

conteúdos de aprendizagem relacionados aos saberes dos povos campesinos, as fontes destes 

conteúdos, o trato destes conteúdos nas Práticas Curriculares, o lugar-tempo dos conteúdos 

relacionados aos saberes dos povos campesinos, bem como identificar e caracterizar as 

perspectivas teóricas presentes no trato destes conteúdos nas Práticas Curriculares. 

Ressaltamos que partir do lócus de enunciação do território rural é trazer os saberes 

dos povos campesinos como referência para compreender a Prática Curricular nas escolas 

localizadas no território rural. Através da lente interpretativa dos Estudos Pós-Coloniais 

Latino-Americanos, podemos questionar a Geopolítica do Conhecimento presente nas 

instituições educacionais, principalmente no currículo das escolas do território rural. Como 

afirma Mignolo (2005, p. 15),  

Los discursos y las teorias postcolonialies comezaron a desafiar directamente 

esa hegemonia, um desafio que era impensablé (y tal vez inesperado) porá 

quellos que construyeron y previeram la idéia de La modernidad como um 
período histórico e implícitamente como El lócus de enunciación. (...) Por 

consiguinte, propondria que los discursos y lãs teorias postcoloniales están 

construyendo uma razón postcolonial como um lócus de enunciación 
diferencial. 
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Nesta direção, entendemos que, ao tomar como referência epistêmica os Estudos Pós-

Coloniais Latino-Americanos, partimos de formas outras de compreender e analisar a 

educação escolar no território rural, pois leva-nos a entender as Práticas Curriculares a partir 

do lócus de enunciação de povos que tiveram desde o Colonialismo/Colonização sua 

condição epistêmica negada. 

Assim, a trajetória da pesquisa seguiu a construção epistemológica do objeto em um 

constante deslocamento do objeto para o marco teórico e, ao mesmo tempo, do marco teórico 

para o objeto. Isso só foi possível porque os Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos 

possibilitavam-nos interpretar o objeto de pesquisa através da racionalidade subalternizada, 

por meio das especificidades e das diferenças exigidas da educação escolar no território rural, 

o que nos levou ao longo da pesquisa a lapidar o objeto, os procedimentos de 

coleta/construção e a técnica de análise dos dados e, principalmente, a escolha dos sujeitos da 

pesquisa, pois a sala dos professores não foi suficiente para caracterizarmos os contextos das 

escolas pesquisadas, por isso fez-se necessário ter outros sujeitos/colaboradores na pesquisa, 

porque existiam sujeitos outros, sujeitos de direito na comunidade escolar investigada. 

Para compreendermos o contexto do objeto de pesquisa, que é forjado em um território 

rural que é material e imaterial, fizemos a opção político-epistemológica pela Abordagem 

Qualitativa Metodológica, uma vez que o campo empírico constitui-se de diferenças e 

especificidades. De acordo com Minayo (2010, p. 21), a Abordagem Qualitativa, 

Além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 

referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, 
revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. 

Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva de 

conhecimento até a compreensão da lógica interna do grupo ou do processo 

em estudo. 

Deste modo, a Abordagem Qualitativa alinha-se aos pressupostos da Abordagem 

Teórica Pós-Colonial Latino-Americana por visar compreender o fenômeno investigado, sem 

fazer um enquadramento dos dados de pesquisa, oportunizando que os compreendamos 

através das suas especificidades socioculturais, históricas, políticas e epistêmicas. Assim, 

entendemos que a opção por esta Abordagem Teórico-Metodológica nos subsidiou nas 

interpretações sobre a Prática Curricular das escolas investigadas. 

Nesse viés, as escolhas tomadas construíram-se no diálogo constante, entre o lócus de 

enunciação do contexto da pesquisa com a Abordagem Teórico-Metodológica adotada. Estes 

diálogos nos oportunizaram construir critérios para escolha do campo e dos sujeitos, visando 

respeitar as diferenças deste território. Nesse sentido, faz-se necessário apresentarmos os 
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critérios que orientaram estas escolhas, uma vez que a descrição do campo e dos 

sujeitos/colaboradores da pesquisa estará na seção de contextualização do campo empírico. 

Para escolha do campo empírico tivemos dois momentos: a escolha do município e a 

escolha da escola. A escolha do município se deu através dos seguintes critérios: a) município 

do Agreste pernambucano que apresente população representativa localizada no território 

rural, o que compreende ter um número significativo de escolas localizadas no território rural; 

b) Sistema Municipal de Ensino, o que pressupõe ter Políticas Locais para a Educação do 

Campo; c) Considerável número de escolas localizadas no território rural que estejam em 

funcionamento há mais de oito anos, que corresponde ao período em que estão em vigência as 

Políticas Nacionais para Educação do Campo. 

Com base nestes critérios, escolhemos o município de Caruaru, situado no Agreste do 

Estado de Pernambuco. Este município apresenta uma população 314.951 habitantes, sendo 

278.098 de habitantes das áreas urbanas e 36.853 residentes das áreas rurais, sendo o quarto 

maior em número de habitantes do Estado, trazendo também o maior número de habitantes da 

área rural do agreste pernambucano
14

. O Sistema Municipal de Ensino de Caruaru comporta 

no território rural 72% das escolas, estas distribuídas em quatro Distritos Administrativos. 

Para a escolha das escolas que constituíram o campo empírico investigado, tomamos 

como critério o tempo de funcionamento destas, neste caso, escolas que estivessem a mais de 

oito anos em funcionamento. Para obter estas informações realizamos a primeira visita à 

Secretaria de Educação, Esporte, Juventude, Ciência e Tecnologia (SEEJCT) do município de 

Caruaru, onde solicitamos documentos que nos apontassem o tempo de funcionamento das 

escolas localizadas no território rural. 

De posse deste documento intitulado “Cadastro das Escolas Municipais”, constatamos 

que das 91 escolas situadas no território rural, apenas uma tinha menos de oito anos de 

funcionamento. Diante deste dado, sentimos necessidade de reformular o critério, pois não 

daríamos conta de pesquisar nas 90 escolas: assim ficaram os seguintes critérios: a) uma 

escola de cada Distrito Administrativo do município que esteja localizada no território rural; 

b) em cada Distrito a escola que atender ao maior número de estudantes; c) as escolas em que 

as professoras possuem mais tempo de docência em escolas situadas no território rural. 

Com estes critérios, voltamos à SEEJCT para solicitar o acesso aos documentos que 

dispõem sobre a quantidade de estudantes matriculados por escola de cada Distrito 

Administrativo, denominado de Relação de número de alunos matriculados por Distrito 

                                                             
14 Dados do Censo 2010, disponível em www.censo2010.ibge.gov.br. 
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Administrativo. Após analisar os documentos e com o nome das escolas escolhidas, 

solicitamos da Diretora de Ensino uma carta de apresentação para realizarmos visitas às 

escolas selecionadas, sendo uma escola de cada Distrito Administrativo, a saber: Escola 1 (1° 

Distrito); Escola 2 (2° Distrito); Escola 3 (3° Distrito); Escola 4 (4° Distrito).  

Iniciamos a busca nas escolas pelos/pelas professores/professoras sujeitos da pesquisa, 

bem como dos sujeitos/colaboradores, sujeitos de direito do território rural que falaram, a 

partir do seu lócus de enunciação, dos contextos da escola. Para tanto, para a escolha dos (as) 

professores (as), aplicamos nas escolas três tipos de questionários: o primeiro que foi para 

caracterizar a escola, o segundo para caracterizar os/as professores/professoras e o terceiro 

que foi para identificar os saberes que os professores tratavam nas suas práticas curriculares. 

Assim, foram aplicados quatro questionários do primeiro tipo e oito questionários do segundo 

e do terceiro tipo. Para a escolha dos sujeitos de direito, fizemos o levantamento na escola, 

junto aos (as) professores (as) dos (as) funcionários (as) que eram moradores daquela 

localidade. 

Para escolha dos/das professores/professoras sujeitos-colaboradores da pesquisa 

tomamos como referência os estudos de Tardif (2008), ao apontar as etapas de edificação da 

carreira docente. Na fase de estabilização e consolidação docente, o/a professor/a tem 

aprendido uma base significativa de conhecimentos de si e de sua prática pedagógica, logo, as 

professoras eleitas poderiam trazer não só elementos da sua prática pedagógica, como também 

de sua relação com o contexto inserido. 

De acordo com Tardif (2008), a fase de estabilização e consolidação do trabalho 

docente, descrevendo a etapa mais estável da constituição da identidade profissional, é 

estimada num período de três a sete anos de trabalho. Assim, de posse dos questionários 

respondidos pelas professoras, escolhemos como sujeitos/colaboradoras da pesquisa duas 

professoras de cada escola, sendo: Escola 1 (Professoras 1 e 2 – P1 e P2); Escola 2 

(Professoras 3 e 4 – P3 e P4); Escola 3 (Professoras 5 e 6 – P5 e P6); Escola 4 (Professoras 7 

e 8 – P7 e P8). 

Para a escolha dos sujeitos de direito, seguimos os seguintes critérios: a) funcionários 

(as) da escola que vivem no território rural onde está situada a escola; b) funcionários (as) que 

têm maior tempo de serviço prestado na escola. Com base nestes critérios pedimos que as 

professoras indicassem os funcionários com estes perfis e os indicados foram: uma 

supervisora escolar (da escola E1) e três merendeiras (das escolas E2, E3 e E4). Focamos nas 

entrevistas os seguintes elementos: como a escola foi construída? Quem participou da 

construção da escola? Qual a importância da escola para os sujeitos do sítio/povoado? 
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No que diz respeito às fontes de pesquisa, adotamos os seguintes critérios para 

escolha: exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência (BARDIN, 2011). 

O primeiro critério da exaustividade perpassou pela leitura de todos os documentos que fazem 

alusão ao objeto, no qual buscamos esgotar a totalidade da comunicação quanto às orientações 

Nacionais para o Currículo das escolas localizadas no território rural, os documentos que 

orientam o currículo das escolas investigadas e as transcrições das entrevistas realizadas com 

as professoras evidenciando as Práticas Curriculares. O segundo critério correspondeu à 

representatividade, realizamos a seleção do que é significativa, uma amostragem do material 

utilizado como fonte. O terceiro critério perpassou a fase da homogeneidade, neste 

selecionamos os documentos que têm em comum o objeto estudado. O quarto critério referiu-

se à fase da pertinência, nela realizamos a escolha dos documentos selecionados, 

evidenciando apenas as fontes de informações para análise do objeto. 

Diante destas regras, identificamos dois tipos de fontes: as fontes nacionais e as fontes 

locais. Chamamos de fontes nacionais os documentos que tratam das Políticas Nacionais para 

Educação do Campo, especificamente, as orientações para o currículo, quanto à organização, 

ao planejamento e aos conteúdos de aprendizagem, estes presentes nas seguintes legislações: 

a) Lei n˚ 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; b) Resolução CNE/CEB n° 36/2002 - Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo; c) Resolução CNE/CEB nº 

2/2008 - Diretrizes complementares normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; d) Resolução CNE/ CEB nº 4/2010 - 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Já as fontes locais foram os documentos coletados junto à SEEJCT, tanto para 

caracterizar as escolas campo de pesquisa quanto para caracterizar as orientações para o 

currículo das escolas localizadas no território rural. No que se refere às orientações para o 

currículo das escolas localizadas no território rural tivemos acesso ao documento denominado 

Listagem de Conteúdos e Habilidades. 

Para os procedimentos de coleta e de produção de dados, partimos do diálogo 

metodológico entre dois tipos de dados: os existentes e os produzidos. O primeiro 

compreende aqueles que já estão no campo empírico, dentre estes estão os documentos e as 

legislações, no nosso caso as fontes nacionais e locais. O segundo são aqueles que nós 

produzimos a partir do problema de pesquisa através dos questionários e das entrevistas. 

Sobre estes aspectos, esclarece Silva (2007b, p. 101), 
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Os procedimentos de coleta e de produção de dados constituem um sistema 

de aproximação entre nós pesquisadores (as) e o campo-objeto de pesquisa 

no momento de coletar os dados já-existentes (documentos) e produzir os 
dados não-existentes por meio da observação, dos questionários e das 

entrevistas. 

 

Neste viés, adotamos como procedimento de produção de dados os questionários e as 

entrevistas. Os questionários nos possibilitaram fazer a caracterização inicial das escolas, a 

caracterização das professoras e seleção das professoras sujeito de pesquisa, como já 

mencionado anteriormente (ver questionários em anexo I e II), bem como identificar quais 

saberes dos povos campesinos as professoras tratam nas Práticas Curriculares das escolas 

investigadas (ver questionário anexo III). Já as entrevistas tiveram três finalidades: a) 

caracterizar o Currículo Prescrito na dimensão local, quando entrevistamos os técnicos da 

SEEJCT responsáveis pelo currículo das escolas localizadas no território rural; b) caracterizar 

o contexto da escola campo de pesquisa, para tanto entrevistamos os sujeitos outros de direito 

da comunidade escolar que foram os funcionários da escola que pertencem à comunidade; c) 

caracterizar como as professoras tratavam dos saberes dos povos campesinos na Prática 

Curricular (ver roteiro de entrevista em anexo IV). 

Fizemos a opção pela entrevista semiestruturada, porque ela nos permitiu aprofundar 

questões específicas do objeto de pesquisa, uma vez que não entendemos este procedimento 

como uma padronização de questionamentos, mas um espaço que possibilita-nos a negociação 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Nesta perspectiva, a entrevista semiestruturada dá espaço 

a reorganizações, bem como à descrição do contexto da coleta e da produção dos dados 

sujeitos à análise. A opção pela descrição deve-se à própria necessidade de elucidar as 

especificidades encontradas no campo de pesquisa. 

Por fim, adotamos para análise de dados a Análise de Conteúdo através da Análise 

Temática, segundo Bardin (2011) e Vala (1999). Nossa escolha justifica-se pela demanda do 

nosso objeto de pesquisa, por ele nos remeter a compreender o contexto de produção dos 

dados, bem como do contexto da produção de análise o que nos permitiu que fizéssemos 

inferências sobre os dados, como esclarece Vala (1999, p. 104), 

 

A Análise de Conteúdo permite inferências sobre a fonte, a situação em que 

esta produziu o material objeto de análise, ou até, por vezes, o receptor ou 

destinatário das mensagens. A finalidade da Análise de Conteúdo será, pois 
efetuar inferências com base numa lógica explicitada, sobre as mensagens 

cujas características foram inventariadas e sistematizadas. 
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Vala (1999) e Bardin (2011) chamam a atenção para a necessidade de descrever o 

contexto da produção do enunciado sujeito à análise (campo empírico da pesquisa), pois a 

descrição é imprescindível para podermos fazer a leitura e a inferência dos dados. Na 

descrição fazemos o esboço do contexto analisado, no nosso caso do contexto nacional e local 

das orientações legais para o currículo das escolas localizadas no território rural, bem como da 

descrição de como é o currículo das escolas localizadas investigadas. 

Neste viés, a escolha por esta técnica de análise possibilitou-nos compreender o objeto 

investigado nas suas especificidades sem, contudo, desprendê-lo do contexto que está 

inserido, o lócus de enunciação. A técnica da Análise de Conteúdo alinha-se aos pressupostos 

da Abordagem Teórica Pós-Colonial, no que se refere ao lócus de enunciação, e possibilita 

partir do contexto sociocultural e epistêmico dos sujeitos investigados, ou seja, da narrativa 

própria de suas histórias e epistemes. 

Buscamos, com isso, inferir sobre o material analisado contextualizando as formas de 

produção, bem como as formas de recepção destas mensagens. Logo, o trabalho de análise 

traduziu-se na articulação entre o rigor da descrição do contexto da pesquisa e a interpretação 

advinda da inferência realizada. 

A técnica de Análise Temática foi escolhida, dentre o universo de técnicas que sugere 

a Análise de Conteúdo, por entendermos que esta técnica nos ajuda a tomar conhecimento dos 

diferentes núcleos de sentido do objeto, bem como de compreender o objeto de pesquisa 

através dos contextos que o constituem, o que nos possibilita ir além da certificação ou da 

negação dos pressupostos iniciais.Para o desenvolvimento da análise seguimos o processo de 

leitura, de organização e de interpretação e de inferência dos dados, orientados por Vala 

(1999, p. 105), como podemos observar na Figura I. 
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FIGURA I - ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As condições de produção do discurso correspondem à descrição do cenário da 

pesquisa que é fundamental para contextualizarmos tanto o problema quanto as inferências 

sobre os dados. Estas condições compreendem o contexto nacional e o contexto local das 

orientações legais para o currículo das escolas localizadas no território rural, bem como a 

descrição do contexto das escolas investigadas. As condições de produção de análise estão 

relacionadas à organização e à descrição dos dados coletados e produzidos através do 

referencial adotado, do material que dispõe, do tempo e do espaço que tivemos para a 

realização da pesquisa. O discurso sujeito à análise corresponde aos dados coletados nos 

documentos e aos dados produzidos através dos questionários respondidos e das entrevistas 

transcritas, no qual realizamos a leitura flutuante e inferência a partir das temáticas. O Modelo 

de análise corresponde à técnica adotada para análise, no nosso caso a técnica de Análise de 

Conteúdo via Análise Temática. O Resultado compreende as inferências realizadas sobre os 

dados da pesquisa utilizados para responder ao problema. 

Assim, partindo da Análise de Conteúdo através da técnica da Análise Temática 

organizamos e descrevemos os dados coletados e produzidos o que nos possibilitou ler e 

interpretar o trato dos saberes dos povos campesinos nos conteúdos de aprendizagem das 

Práticas Curriculares das escolas localizadas nos territórios rurais investigados. Para tanto, 

organizamos as análises da seguinte forma: 

 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

DO DISCURSO 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

DE ANÁLISE 

DISCURSO SUJEITO À 

ANÁLISE 
MODELO DE ANÁLISE 

RESULTADO 

 

Descrição das orientações nacionais 

e locais para o Currículo das escolas 

no território rural e descrição das 

escolas investigadas. 

Organização e descrição dos dados 

coletados e produzidos através do 

referencial teórico adotado. 

Compreende a sistematização dos 

dados coletados e produzidos. 

Técnica Análise de Conteúdo via 

Análise Temática. 

Inferência sobre os dados obtidos. 
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FIGURA II - ORGANIZAÇÃO DAS ANÁLISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fase da descrição e da organização dos dados, denominada por Bardin (2011) de 

pré-análise, compreendeu a apropriação das fontes necessárias à pesquisa através da 

aproximação com o referencial teórico e da aproximação com o campo empírico, onde 

sistematizamos e organizamos os dados provenientes das fontes para dar suporte a dois 

momentos interligados: a) caracterização do contexto de produção dos dados; b) 

caracterização do contexto de produção das análises. 

Para esta apropriação foi fundamental a leitura flutuante (BARDIN, 2011), o que 

tornou possível a apropriação dos conceitos necessários, bem como dos dados obtidos. Vale 

salientar que a leitura flutuante perpassou todas as etapas da análise, pois estivemos 

continuamente sistematizando as leituras para realização das análises. 

Esta fase iniciou-se desde a aproximação com o referencial teórico à aproximação com 

o campo empírico. Na aproximação com o referencial teórico buscamos teóricos (as) que nos 

dessem suporte para tratar do problema de pesquisa e que possibilitassem compreendermos o 

fenômeno estudado. Assim, buscamos referências para estudo da Abordagem Teórica Pós-

Colonial, onde fizemos a opção pela Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-americana, 

Educação do Campo, principalmente sobre os saberes dos povos campesinos, e currículo, 

especificamente o Currículo Tradicional Hegemônico, Currículo Contra-Hegemônico e 

Currículo Intercultural. 
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Para a aproximação com o campo empírico realizamos o levantamento das pesquisas 

realizadas no Mestrado e no Doutorado, visando compreender como a temática do currículo 

para as escolas localizadas no território rural vinha sendo estudada. Para tanto, elegemos as 

pesquisas apresentadas na ANPEd e as Teses e Dissertações no PPGEDU-UFPE. 

No que diz respeito à descrição do contexto de produção dos dados, esta fase foi 

fundamental para compreendermos o lugar e os sujeitos que vivenciam as atividades nas 

escolas onde o problema de pesquisa ganhou materialidade, como também para darmos 

formas às diferenças encontradas nos espaços investigados. Esta caracterização, como 

esclarecido anteriormente, será pautada numa seção específica posteriormente. 

Já o contexto de produção das análises perpassa todas as fases necessárias à análise 

dos dados, pois vai desde a justificativa da pesquisa, bem como a escolha do referencial 

teórico adotado, como também do campo, dos sujeitos, dos procedimentos de coleta/produção 

dos dados e de análise empregada, o que culminou tanto na organização dos dados quanto na 

categorização das temáticas. 

A fase da inferência compreende dois momentos: a) a exploração do material; b) o 

tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. No primeiro momento realizamos 

exaustivamente a leitura dos dados obtidos. No segundo momento, tratamos os dados através 

das temáticas. 

A exploração do material perpassa a fase de organização dos dados coletados, quando 

realizamos a codificação através da: unidade de registro; unidade de contexto; regra de 

enumeração. A primeira unidade foi realizada após fazermos a leitura flutuante de todo o 

material coletado, sendo feita a significação e a codificação do conteúdo que foi base na 

categorização. A segunda unidade perpassou o estudo aprofundado do material, da 

codificação, da classificação e da categorização dos dados que evidenciem a significação da 

unidade de registro. A terceira unidade correspondeu ao momento em que fizemos a 

interpretação dos dados, para tanto, a regra de enumeração foi utilizada para fazermos 

correspondência ao objeto de pesquisa. Este momento oportunizou um diálogo constante com 

o referencial teórico adotado, bem como uma reestruturação deste para dar conta das 

categorias empíricas encontradas. 

Nestes momentos da exploração do material, emergiu duas categorias analiticas 

empíricas: Alicerces da Prática Curricular e Organização da Prática Curricular. Alicerces da 

Prática Curricular (concepção de sujeitos campesinos, de sociedade, de escola e de saberes 

dos povos campesinos), Organização da Prática Curricular (fontes dos conteúdos relacionados 

aos saberes dos povos campesinos e tipos de conteúdos relacionados, as atividades 
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relacionadas ao trato dos saberes dos povos campesinos nas Práticas Curriculares e o 

lugar/tempo dos saberes dos povos campesinos nas Práticas Curriculares sob o olhar das 

professoras). Estas categorizações possibilitaram-nos chegar aos nossos quadros sínteses. 

O tratamento dos resultados obtidos e a interpretação correspondem ao momento em 

que efetivamos as inferências e as interpretações, tomando como referência os dados obtidos e 

realizando compreensões através dos objetivos da pesquisa e do referencial teórico adotado. 

Neste momento, pudemos, através das categorias empíricas que emergiram através das 

análises dos dados - que foram: saberes folclorizados, saberes reconhecíveis e saberes de 

epistemes outras -, tecermos nossas considerações sobre o sentido dos saberes dos povos 

campesinos nas Práticas Curriculares das escolas investigadas. 
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TECITURAS OUTRAS DO CONHECIMENTO 

Meu lócus de enunciação. Em frente à minha casa, eu e meus irmãos. 

Foto: Margarida (minha mãe), 1993. 
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CAPÍTULO 2 ABORDAGEM TEÓRICA PÓS-COLONIAL 

 

Para compreender como são tratados os saberes dos povos campesinos nas Práticas 

Curriculares das escolas localizadas no território rural, saberes esses que historicamente foram 

silenciados e subalternizados, sentimos a necessidade de nos apoiar na discussão dos Estudos 

Pós-Coloniais Latino-Americanos (QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 1996). Esta abordagem se 

inscreve no conjunto de teorias que, durante o século XX, trazem a cultura como objeto de 

estudo, analisando a constituição da história colonial de sociedades formadas/construídas pela 

violência e pela negação da diferença, seja ela física e cultural ou epistêmica, entre tantas 

outras. 

Os Estudos propostos por esta Abordagem possibilitam o trato de questões silenciadas, 

revelando os mecanismos utilizados para forjar o silenciamento e a subalternização dos 

saberes e fazeres entre os povos, mais especificamente em nosso caso, os saberes dos 

campesinos no currículo das escolas. As análises apresentadas por esta abordagem oferecem-

nos elementos para analisar as lutas dos povos campesinos pelo trato específico e diferenciado 

à educação escolar, trato este que pressupõe um Currículo Intercultural. 

Diante do exposto e a título de organização deste capítulo, subdividimo-lo da seguinte 

forma: a) Origem dos Estudos Pós-Coloniais; b) A Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-

americana; c) Perspectiva Intercultural: um diálogo Intercultural entre os saberes. 

 

2.1 Origem dos Estudos Pós-Coloniais 

 

A Abordagem Teórica dos Estudos Pós-Coloniais surgiu basicamente da crítica à 

Modernidade e, de acordo com Santos (2010), pode ser entendida em duas matrizes 

principais: a) a de período histórico, que sucede à independência das colônias; b) a de um 

conjunto de práticas e de discursos que desconstroem a narrativa colonial, escrita pelo 

colonizador, e procuram substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado. 

A primeira matriz traduz-se “num conjunto de análises econômicas, sociológicas e 

políticas sobre a construção dos novos Estados, a sua base social, a sua institucionalidade e 

sua inserção no sistema mundial, as rupturas e as continuidades com o sistema colonial” 

(SANTOS, 2010, p. 234). Os estudos nesta matriz expressam as relações de poder impostas 

pela Colonização/Colonialismo à sociedade sem, contudo, questionar essas relações de poder 

e os silenciamentos e subalternizações exercidos sobre os saberes entre os povos na 

sociedade. Nesta primeira matriz situam-se os Estudos Pós-Coloniais: Anglo-Saxônicos e 
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Europeus, especialmente os ingleses e portugueses, trazendo estudos influenciados pelo 

pensamento imperial (MIGNOLO, 2005). 

A segunda matriz traz um recorte culturalista, inserindo-a no rol dos Estudos 

Culturais, que tem como objetos de análises “os sistemas de representação e os processos 

identitários” (SANTOS, 2010, p. 234). Nesta segunda matriz, os objetos são além das relações 

de poder apresentados na primeira matriz, os sistemas de representação e os processos 

identitários. Os estudos, nesta matriz, fazem crítica implícita ou explicitamente aos 

silenciamentos sociocultural e epistêmico e têm origem: Indiano, Africano e Latino-

Americano, trazendo discussões influenciadas pelos estudos da subalternidade, que emergem 

da ferida colonial (MIGNOLO, 2005), dos sujeitos que tiveram sua condição epistêmica 

subalternizada e silenciada. 

É a esta última matriz dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos que nos filiamos, 

adotando-a como lente interpretativa nas nossas análises. A opção por esta Abordagem deu-se 

por entendermos que ela nos possibilitou construir o objeto de pesquisa, tomando como 

referência o lócus de enunciação dos sujeitos do território rural. ressaltamos que pertencemos 

a este lócus de enunciação como moradora, estudante e professora. Outro motivo para 

adotarmos a Abordagem Pós-Colonial Latino-Americana é trata de questões que foram 

silenciadas pela lógica colonialista com o intuito de revelar os mecanismos utilizados 

promover o silenciamento e a subalternização dos saberes dos povos historicamente 

marginalizados. esta fato oferece-nos os elementos para compreender e analisar as lutas dos 

povos campesinos pela afirmação de seus saberes. 

Dentre os alicerces teóricos da Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-Americana, 

temos estudiosos como: Enrique Dussel, Aníbal Quijano e Walter Mignolo entre outros
15

. 

Esses teóricos se inserem num movimento intelectual de resistência ao conjunto de práticas e 

de discursos impostos pela Colonização/Colonialismo, questionando o projeto colonial 

imposto na sociedade, tomando como lócus de enunciação e de interpretação os sujeitos que, 

historicamente, tiveram seus saberes subalternizados e silenciados. 

Para tanto, discorremos nossos estudos sobre os principais conceitos que nos auxiliam 

na compreensão do contexto da produção dos dados, bem como do contexto da produção da 

análise, dentre estes os seguintes conceitos: Colonização/Colonialismo; Colonialidade; 

Diferença Colonial; Geopolítica do Conhecimento; Pensamento de Fronteira; 

                                                             
15 Esta Abordagem conta ainda com a contribuição dos estudos realizados por : Paulo Freire, Josué de Castro, 

Darcy Ribeiro e Orlando Fals Borda. 
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Interculturalidade; Educação Intercultural; Pedagogia Decolonial, como veremos na 

próxima seção. 

 

2.2 A Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-Americana 

 

Para compreendermos e analisarmos o nosso objeto de pesquisa fez-se necessário 

entendermos como se deu historicamente a construção da ideia de saberes válidos e não-

válidos. Para tanto, tomamos como lente interpretativa os Estudos Pós-Coloniais Latino-

Americanos, discutindo elementos que explicam a exploração territorial e epistêmica da 

América Latina, especificamente dos povos campesinos. 

A América Latina tem uma história marcada pela exploração territorial e epistêmica. 

Esta exploração se deu através de duas forças ideológicas: a Colonização/Colonialismo e a 

Colonialidade, ambas constitutivas do imaginário Moderno/Colonial
16

. A primeira é marcada 

pelo processo de Racionalização e Racialização entre os povos e a segunda expressa a 

continuidade desse processo de poder na atualidade através da Colonialidade. 

O Colonialismo, período conferido pela presença de uma administração colonial, 

estabeleceu na América Latina um processo de dominação político, econômico e cultural 

através da imposição do projeto colonial, da Colonização. A Colonização/Colonialismo pauta-

se num processo de dominação, em que tanto os saberes, quanto as relações culturais eram 

“ditadas” pelos conquistadores,  

 

A dimensão epistemológica e cultural do processo de dominação colonial 

não se limitava, entretanto, à produção de conhecimento sobre o sujeito 
colonizado e seu ambiente. O processo de dominação, na medida em que ia 

além da fase de exterminação e subjugação física, precisava afirmar-se 

culturalmente. Aqui o que se tornava importante era a transmissão, ao outro 
subjugado, de uma determinada forma de conhecimento. A cosmovisão 

“primitiva” dos povos nativos precisava ser convertida à visão europeia e 

“civilizada” de mundo, expressa através da religião, da ciência, das artes e da 

linguagem e convenientemente adaptada ao estágio de “desenvolvimento” 
das populações submetidas ao poder colonial (SILVA, 2011, p. 101). 

 

 

Com este processo impôs-se aos habitantes das terras colonizadas a condição de 

sujeitos inferiores ou conquistados/colonizados que não tinham cultura, conhecimento, 

valores e crenças validados. Para tanto, a Colonização/Colonialismo esteve alicerçada em 

                                                             
16 De acordo com Mignolo (2005, p. 80), o imaginário Moderno/Colonial “surgiu da complexa relação de forças, 

de vozes escutadas ou apagadas, de memórias compactadas ou fraturadas, de histórias contadas de um só lado, 

que suprimiram outras memórias, e de histórias que se contaram e se contam levando-se em conta a duplicidade 

de consciência que a consciência colonial gera”. 
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duas pilastras interdependentes: a Racionalização e a Racialização. A Racionalização 

estabeleceu o controle de onde, de quem e de que forma os conhecimentos ditos como válidos 

eram produzidos e disseminados, estabelecendo o padrão de racionalidade eurocentrado 

mundial constituído da Ciência Normal (KUHN, 1994), que subordina e nega todos os 

conhecimentos e as formas de produção que não pertencessem ao lócus de enunciação da 

Europa. A Racialização se materializou na relação entre conquistador e conquistado através 

da ideia de raça, com isso, forja a distinção da estrutura biológica situando “uns em situação 

natural de inferioridade em relação a outros” (QUIJANO, 2005, p. 228), dentre estes os 

negros, os índios e as mulheres. 

Assim, o processo Colonização/Colonialismo da América Latina não se deu, apenas, 

através da ocupação das terras, mas, sobretudo, dos modos de vida desses habitantes. Este 

processo se constitui como o primeiro espaço/tempo de um Padrão de Poder com vocação 

Mundial, materializado através de dois processos históricos, 

 
Por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e 

conquistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura 

biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a 
outros. Essa ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal 

elemento constitutivo, fundacional, das relações de dominação que a 

conquista exigia. Nessas bases, consequentemente, foi classificada a 
população da América, e mais tarde do mundo, nesse novo padrão de poder. 

Por outro lado, a articulação de todas as formas históricas de controle do 

trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em termo de capital e do 

mercado mundial (QUIJANO, 2005, p. 228). 
 

 

As relações sociais fundadas nesses dois processos históricos produziram novas 

identidades sociais, tais como: índios e negros. E redefiniram outras, como: espanhol e 

português e mais tarde europeu, passando a incorporar uma conotação racial. Com isso, a 

instituição da ideia de raça configurou-se como estratégia para conceder a legitimidade das 

relações de dominação das novas terras, bem como para estabelecer a validação da razão, do 

saber único e universal eurocêntrico. Assim, ocorre um processo de validação de identidade, 

de cultura e de epistemologia. 

Para Quijano (2005), a expansão do processo de Colonização/Colonialismo europeu 

para o resto do mundo levou à naturalização e à generalização da ideia de raça, à 

naturalização das relações coloniais de dominação entre os europeus e os não-europeus e à 

generalização da ideia de sujeitos superiores (homem, branco, hetero , cristão e europeu) e à 

ideia de sujeitos inferiores (índios, negros, mulheres, campesinos entre outros). 



 50 

A instituição dessas novas identidades forjou a hierarquização da organização e 

constituição da sociedade, haja vista que a sociedade passava a constituir-se a partir dos 

papeis sociais que cada identidade deveria exercer. Com isso, as relações sociais passaram a 

configurar-se como relações de dominação, em que a uns eram reservados o trabalho 

intelectual, assalariado e de prestígio social e a outros, os povos tidos como inferiores, a 

servidão (Índios) e a escravidão (Negros). 

A identidade racial atribuída aos sujeitos na sociedade estabeleceu-se como 

instrumento de classificação social e de subalternização e silenciamento de saberes entre os 

povos. Nestas bases está firmado o Paradigma da Educação Rural Hegemônica, na medida em 

que as práticas curriculares estavam alicerçadas numa visão dicotômica de sociedade 

(urbano/rural, indústria/agricultura, científico/popular, moderno/atrasado) e onde o modelo de 

sociedade a ser seguido era o urbanocêntrico. Para tanto, o currículo da escola do território 

rural organizou-se através de critérios restritos de seleção dos saberes culturais; neste o 

território rural passa a ser compreendido como lugar de atraso, que precisava passar pelo 

processo de desenvolvimento industrial e de urbanização e por isso não tinha seus saberes 

contidos no currículo escolar. Isto é, os saberes do território rural não tinham validade para 

estarem presentes no currículo das escolas. 

Mesmo com a independência das colônias, essas ideias e práticas de relação de poder 

que classificavam, subalternizavam e silenciavam os povos não se extinguiram, mas se 

reconfiguraram, historicamente, através das Heranças Coloniais
17

 deixadas pela 

Colonização/Colonialismo, constituindo a Colonialidade, heranças essas presentes nos 

sistemas de ensino, principalmente no currículo. 

Na Colonialidade, as relações de dominação incorporaram às novas práticas sociais o 

novo mercado capital, mantendo as relações sociais de exploração e de dominação impostas 

pela Colonização/Colonialismo. Esta manutenção se expressa nas Heranças Coloniais 

trazidas pela Racionalização e Racialização que continuam sendo as pilastras da 

Colonialidade, reforçando o controle do trabalho, dos recursos e dos produtos na sociedade. 

As pilastras da Racionalização e da Racialização mantêm o processo de 

Colonização/Colonialismo, instituindo a ideia de raça e através dela a ideia de identidades 

superiores e inferiores. Nestas pilastras, a ideia de saberes válidos e não-válidos mantém o 

processo de dominação colonial e com isso cria o não espaço, ou seja, aquele em que os 

sujeitos reproduzem um padrão de sociedade hierarquizador e subalternizador. É neste espaço 

                                                             
17 Compreendemos as Heranças Coloniais como relações sociais que mantiveram a lógica imposta pela 

Colonização/Colonialismo. 
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que a Colonialidade articula as demandas do Padrão de Poder Capitalista Eurocêntrico 

Moderno. 

Esta lógica Colonial/Moderna penetrou as estruturas sociais, econômicas, políticas e 

epistêmicas através de quatro dimensões da Colonialidade: do Poder, do Saber, do Ser 

(QUIJANO, 2005) e da Natureza (WALSH, 2008), forjando novas identidades subjulgadas à 

lógica colonial. 

A Colonialidade do Poder manteve na sociedade as relações de funcionalidade 

imposta pelo discurso colonial, produzindo e reproduzindo identidades inferiorizadas entre os 

sujeitos, dicotomias hierarquizadoras como a ideia de espaço urbano superior e rural inferior. 

Para tanto, “ambos os elementos, raça e divisão do trabalho, foram estruturalmente associados 

se reforçando mutuamente, apesar de que nenhum dos dois era necessariamente dependente 

do outro para existir ou para transforma-se” (QUIJANO, 2005, p. 231). Podemos observar 

esta ideia nas relações de poder estabelecidas no território rural, onde o rural era visto como o 

não lugar, o lugar do atraso e que para sair desta condição precisava ser urbanizado. 

Atrelada a esta hierarquização, a Colonialidade do Saber instituía a ideia de saberes 

urbanos válidos e saberes campesinos não-válidos. A Colonialidade do Saber centrou-se 

sobre o controle de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura e, principalmente, 

do conhecimento e da produção do conhecimento (QUIJANO, 2005). Para tanto, agiu 

principalmente através de três ações: a) expropriação das populações colonizadas de seus 

saberes (através do currículo monocultural); b) repressão das formas de produção de 

conhecimento dos colonizados (através da ideia de sujeito rural sem cultura e sem 

conhecimento); c) imposição aos colonizados da cultura dominante Colonial/Moderna e tudo 

que fosse útil à reprodução da dominação (através da validação da ideia de saber válido único 

pautado pelos padrões urbanos). 

A Colonialidade do Saber fez-se presente principalmente nas escolas, a exemplo das 

escolas localizadas no território rural. Nestas escolas, negou-se através das suas práticas 

curriculares o território rural, fazendo a subjugação dos saberes dos povos campesinos 

impondo um currículo monocultural, adotando como referência de saberes válidos os 

produzidos no espaço urbano através da folclorização de todas as formas de saberes 

produzidos pelos povos campesinos, como se os povos campesinos fossem destinado à 

condição natural de sujeitos inferiores, materializado na Colonialidade do Ser. 

A Colonialidade do Ser materializa-se quando os povos subalternizados interiorizam a 

condição imposta de raça inferior, naturalizando  essa condição, ou seja, nega seu estatuto de 

ser, sua posição de sujeito no mundo, desumaniza-se. Esta Colonialidade expressa que não 
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houve somente a conquista territorial dos povos colonizados, mas a conquista de sua condição 

humana, o que ainda hoje identificamos nas relações de poder que subalternizam os povos 

(indígenas, afrodescendentes, mulheres, campesinos, entre outros). 

A Colonialidade do Ser criou no território rural a rotulação dos diferentes povos 

campesinos como sujeitos atrasados “jecas tatus”, “caipiras” e “matutos”. A instituição desses 

rótulos se deu através da relação hierarquizadora entre urbano e rural, onde o urbano se 

constituía como ethos do desenvolvimento econômico e produção dos saberes válidos e o 

rural como ethos de território atrasado e de saberes não-válidos. Para serem reconhecidos 

como sujeitos, os povos campesinos precisavam interiorizar o ethos urbano como referência 

de ser. Este fato fica evidente no currículo construído no Paradigma Rural Hegemônico 

quando faz do currículo uma prática firmada no urbano como referência e o rural como não 

referência de currículo. 

Retomemos minha trajetória de vida, descrita na introdução deste estudo, na qual 

podemos identificar que a Colonialidade do Ser foi responsável pelo meu não pertencimento 

às questões voltadas à Educação do Campo. Como relatado, não tinha conhecimento, mesmo 

morando no território rural, das lutas dos povos campesinos por uma educação escolar 

específica e diferenciada e só passei a tê-las quando comecei a participar das reuniões no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caruaru (STRC). 

Além da presença dessas três dimensões da Colonialidade, o território rural foi e é 

marcado por outra forma de dominação, a Colonialidade da Natureza. Essa Colonialidade 

criou entre o homem e a natureza uma sistêmica relação binária de dominação do primeiro 

sobre a segunda. Esta relação levou à exploração predatória dos recursos naturais do campo 

em função dos interesses capitalistas coloniais e neocoloniais, atualmente expressos nos 

interesses do agronegócio
18

. 

A Colonialidade da Natureza institui a ideia de que tudo que se aproximava da 

natureza era passiva de ser explorada. Esta ideia levou à subalternização não só dos recursos 

naturais, como também dos modos de vida daqueles que viviam no não lugar na Diferença 

Colonial, onde viviam e vivem, por exemplo, os agricultores, os pescadores. 

A Diferença Colonial é através da lógica Colonial/Moderna o espaço do não ser, 

daqueles e daquelas que não eram brancos, europeus e cristãos como conceitua Mignolo 

(2003, p. 73): 

                                                             
18 De acordo com Pires (2012, p. 24), o Agronegócio “é a denominação do novo modelo de desenvolvimento 

econômico da agropecuária capitalista. A sua origem está no sistema plantation, em que grandes propriedades 

são utilizadas na produção para exportação e vem passando por modificações e adaptações, intensificando a 

exploração da terra e do (a) homem/mulher”. 
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Por «diferencias coloniales» (y quizá debería decir la «diferencia colonial») 

entiendo, a lo largo de mi análisis, la clasificación del planeta de acuerdo con 
el imaginario moderno/colonial, representado por la colonialidad de poder; 

una energía y una maquinaria que transforma las diferencias coloniales en 

valores. 

 
 

A Colonialidade através das dimensões Poder, Saber, Ser e Natureza produziu a 

Diferença Colonial que se constitui na tensão entre a Colonialidade e as resistências dos 

povos subalternizados. Esta tensão evidencia como o outro inferiorizado responde à 

subalternização e ao silenciamento de suas epistemes (SANTOS, 2010). 

A Diferença Colonial produz e reproduz no mesmo espaço as relações de 

superioridade e inferioridade impostas pela Modernidade/Colonialidade bem como ações de 

resistência dos sujeitos subalternizados através do confronto colonial, questionando a 

estrutura dominante, principalmente a Geopolítica do Conhecimento presente nas instituições 

educacionais, especialmente no currículo das escolas. Como exemplo desta resistência, temos 

os Movimentos Sociais Campesinos que lutam por uma educação específica e diferenciada, 

onde o lócus de enunciação parte dos saberes produzidos nos territórios rurais. 

A Geopolítica do Conhecimento utilizou-se da educação escolar para legitimar a 

lógica dominante validada através dos saberes eurocêntricos como únicos, universais e 

verdadeiros, colocando à margem outros saberes e formas de produção de conhecimento que 

não se enquadrassem na lógica colonial (MIGNOLO, 2008; WALSH, 2009). Para tanto, 

materializou-se por meio de cinco mecanismos: lócus de enunciação; padrão comparativo; 

estratégias de homogeneização; estratégias de validação; critérios de aplicação e inserção 

social (ver Figura III). 

 

FIGURA III - GEOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO MODERNO-COLONIAL 
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O lócus de enunciação Moderno/Colonial utiliza-se da Colonialidade para manter 

estruturas sociais, políticas e principalmente epistêmicas subalternizadas, subjulgadas e 

silenciadas. De acordo com Walsh (2009, p. 24), essas “estruturas, até agora permanentes, 

mantêm padrões de poder enraizados na racialização, no conhecimento eurocêntrico e na 

inferiorização de alguns seres humanos”. Podemos dizer que temos enquanto Heranças 

Coloniais dessas estruturas a lógica urbanocêntrica
19

, que impõe à sociedade os moldes 

urbanos como padrão de referência para se viver em sociedade, principalmente no território 

rural.  

O padrão comparativo tem como objetivo anular as cosmovisões filosóficas, religiosas 

e sistemas de vida através de teorias universalizantes (MIGNOLO, 2008; WALSH, 2009), 

instituindo a ideia de saberes válidos e não válidos. Este padrão cria estruturas sociais para 

validar a relação de poder imposta pela Colonialidade, a exemplo das escolas, principalmente 

nos currículos por meio dos conteúdos de aprendizagem clássicos alinhados às Ciências 

Modernas. 

As estratégias de homogeneização hierarquizaram e silenciaram diferentes saberes que 

não tivessem origem no ideário Moderno. Com isso, os saberes que não se enquadrassem ao 

saber único universal tiveram a sua condição epistêmica negada, devendo os sujeitos 

enquadrar-se às imposições da Colonialidade do Ser, ou seja, negar o seu status de sujeitos 

campesinos. O saber estava, intimamente, relacionado aos conteúdos de aprendizagem 

fundados no imaginário Moderno/Colonial que contava, principalmente, com as estratégias de 

validação da Colonialidade do Ser e do Saber presentes nas teorias universalizantes. Estas 

estratégias precisavam ser incorporadas pelos sujeitos, inclusive pelos (as) professores/as 

como verdades absolutas, Conteúdos de Aprendizagem incontestáveis. Podemos encontrar 

aproximações dessa hierarquização no currículo que, de acordo com Silva (2011, p. 15), “é 

sempre o resultado de uma seleção de um universo mais amplo de conhecimento”, contudo, 

vale esclarecer que esta seleção esteve historicamente atrelada ao imaginário 

Modernidade/Colonial que homogeneizou os diferentes conteúdos de aprendizagem, 

subalternizou e silenciou os saberes do território rural. 

Os critérios de aplicação e de inserção social estão intimamente relacionados aos 

sentidos atribuídos pela ideia de saberes válidos e não válidos, bem como, o uso desses 

saberes na sociedade. Neste caso, só é considerado válido o saber passível de ser comprovado 

                                                             
19 Ressaltamos que a lógica urbanocêntrica exclui dela, também, as periferias urbanas. 
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cientificamente, ficando à margem qualquer tipo de conhecimento relacionado a 

subjetividades. 

Desta forma, a lógica imposta pela Geopolítica do Conhecimento produziu sentidos 

atrelados a espaços subalternizados, inferiorizados e subjulgados, nos quais povos como os 

indígenas, afrodescendentes e povos campesinos sofreram uma assepsia cultura (MENESES, 

2004), inclusive de seus saberes. Os sujeitos subalternizados são destituídos dos modos de 

produção e de disseminação de saber que não tivessem origem na racionalidade 

Modernidade/Colonial. Esta prática visava à transformação do outro num objeto, o outro 

subjulgado, sobre o qual a ordem saber colonial poderia exercer seu poder, agindo 

especialmente na regulação e na validação do conhecimento científico. 

Como resposta a esta assepsia cultural, o Pensamento de Fronteira constitui-se como 

uma resposta epistêmica dos subalternos ao projeto colonial eurocêntrico da Modernidade-

Colonialidade, como esclarece Grosfoguel (2010, p. 480-481),  

 
Ao invés de rejeitarem a modernidade para se recolherem num absolutismo 

fundamentalista, as epistemologias de fronteira subsumem/redefinem a 

retórica emancipatória da modernidade a partir das cosmologias e 
epistemologias do subalterno, localizadas no lado oprimido e explorado da 

diferença colonial, rumo a uma luta de libertação descolonial em prol de um 

mundo capaz de superar a modernidade eurocentrada. Aquilo que o 
pensamento de fronteira produz é uma redefinição/subsunção da cidadania e 

da democracia, dos direitos humanos, da humanidade e das relações 

econômicas para lá das definições impostas pela Modernidade europeia. 

 
 

O Pensamento de Fronteira indica uma possibilidade de ruptura aos moldes do Padrão 

de Poder Moderno Capitalista, pois é forjado no movimento de resistência dos sujeitos 

subjulgados e silenciados do espaço da Diferença Colonial. O Pensamento de Fronteira traz 

cosmovisões outras, pautando-se num diálogo crítico com os conhecimentos e modos de 

pensar daqueles que historicamente tiveram seus saberes negados e silenciados. 

Assim, tomando como referência as epistemologias, historicamente, subalternizadas e 

silenciadas, ou seja, partindo do lócus de enunciação dos povos subjulgados, o Pensamento de 

Fronteira constitui a opção descolonial
20

 destes sujeitos de direito. O sujeito de direito do 

projeto colonial é confrontado pelo sujeito de direito outro, o sujeito da opção descolonial, 

que historicamente foi inferiorizado e subalternizado; dentre estes temos os negros, os 

indígenas, as mulheres e os campesinos. Os sujeitos de direito da opção descolonial alicerçam 

suas resistências e proposições na desobediência civil, quando articulados às lutas políticas 

                                                             
20 De acordo com Mignolo (2008, p. 297), a opção descolonial “revela a identidade escondida sob a pretensão de 

teorias democráticas universais”. 
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dos povos subalternizados, e na desobediência epistêmica, quando reivindicam a condição 

epistêmica dos sujeitos subalternizados (MIGNOLO, 2008). Com isso, possibilitam um 

diálogo intercultural, haja vista que os sujeitos outros não negam toda produção epistêmica 

existente, mas provocam uma reestruturação da Geopolítica do Conhecimento, partindo do 

lócus de enunciação dos povos subjulgados. 

 

2.3 A Perspectiva Intercultural como possibilidade de leituras Outras sobre as realidades 

 

Como resultado da Desobediência Civil e Epistêmica, temos a perspectiva 

Intercultural que se converte na inter-epistemologias, ou seja, um diálogo intenso entre a 

“cosmologia não ocidental (aymara, afros, árabe-islâmicos, hindi, bambara, etc.) e ocidental 

(grego, latim, italiano, espanhol, alemão, inglês, português)” (MIGNOLO, 2008, p. 316). A 

Interculturalidade busca superar a homogeneização e a segregação cultural impostas pelo 

modelo de sociedade capitalista mundial Moderno/Colonial. É contrapondo-se a esta estrutura 

que os Movimentos Sociais trazem para debate a luta pelo direito à condição epistêmica. 

Os Movimentos Sociais, dentre estes os campesinos, denunciam a visão 

subalternizadora e anunciam formas culturais, políticas e epistêmicas outras de organização 

da sociedade e de produção e disseminação do conhecimento. O ser e estar no mundo social e 

cultural defendido por esses movimentos sociais que, historicamente, foram classificados 

como “inferiores” partem do princípio do respeito e do reconhecimento das diferenças e das 

relações socioculturais presentes nos seus lugares de enunciado. É diante deste quadro que 

vêm constituindo-se os grupos de resistência aos modelos universalistas, provocando a 

construção de Perspectivas Teóricas Outras, entre elas, a Interculturalidade. 

A Perspectiva Intercultural permite imaginar a existência de outras formas de 

percepção dos conhecimentos e outras possibilidades de interpretar a realidade. No campo 

epistemológico e como proposição paradigmática, a Interculturalidade põe em discussão e em 

dúvida as múltiplas certezas e postulados de uma totalidade teórica dominante, que impregna 

o processo de construção e de disseminação de conhecimentos na sociedade Moderna. 

Walsh (2008) evidencia em seus estudos que o termo Interculturalidade surge na 

America Latina no contexto educacional, mais precisamente como referência educacional 

indígena marcada pela resistência ao modelo homogenizador requerida pelos Estados 

Nacionais Modernos. A construção de uma identidade nacional imposta pela modernidade 

fomentou conflitos e resistência em diversos grupos étnicos sociais como, por exemplo, os de 

matriz afrodescendente que denunciavam à discriminação racial presentes nas sociedades 
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Latino-Americanas e outros grupos, entre eles, de mulheres, camponeses e grupos 

historicamente subalternizados. Estes grupos sociais fazem crítica à lógica da Modernidade ao 

propor 

 

un pensamiento que difiere radicalmente en su lógica y en su fundación 

sociohistórica y política de la de los filósofos blancos y blanco-mestizos, de 
base eurocéntrica, es el que propone un “diálogo intercultural” (WALSH, 

2007, p. 56). 

 
 

Desta forma, o discurso da Interculturalidade entre estes povos que foram subjulgados 

vem se constituindo, através de projetos contra-hegemônicos, como possibilidade de romper 

com os desmandos daqueles considerados superiores. Os grupos de matriz indígena e 

afrodescendente são protagonizadores destes projetos. 

A Perspectiva Intercultural é identificada no Brasil através das práticas de resistência 

e luta dos diferentes Movimentos Sociais, dentre estes, os Movimentos dos Negros, os 

Movimentos Indígenas e os Movimentos dos Campesinos que lutam para legitimar sua 

condição epistêmica e seus direitos, propondo a construção de mecanismos políticos que 

rompam com as Políticas Sociais e Educacionais pautadas pelo imaginário Moderno/Colonial. 

Atualmente, podemos identificar esta realidade de resistência quando temos no local de 

produção das Políticas Sociais, especificamente as Políticas Educacionais, a participação dos 

Movimentos Sociais a exemplo da atual Política Nacional para Educação do Campo que 

resultou de diferentes Mobilizações.  

A Interculturalidade questiona as práticas eurocêntricas, homogenizadoras e 

monoculturais dos processos sociais e educativos, evidenciando as concepções, as propostas e 

a produção do conhecimento Outro. 

 

La lógica de la interculturalidad compromete un conocimiento y 
pensamiento que no se encuentra aislado de los paradigmas o estructuras 

dominantes; por necesidad (y como un resultado del proceso de 

colonialidad) esta lógica “conoce” esos paradigmas y estructuras. Y es a 
través de ese conocimiento que se genera un conocimiento “otro” (WALSH, 

2007, p. 51). 

 

 

A Interculturalidade, neste viés, é concebida como processo e projeto político 

epistemológico de organização da sociedade e de produção e de disseminação de 

conhecimento. É um processo dinâmico e permanente de relação, de comunicação e de 
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aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria possível
21

 

e igualdade, como também um projeto político Outro, que tem oposição à 

Modernidade/Colonialidade pautado por diferentes formas de pensar e atuar dos diferentes 

povos culturais. 

A discussão sobre a Perspectiva Intercultural versa sobre dois pontos principais: por 

um lado, há uma visualização das minorias como mercado potencial, ocorrendo a apropriação 

pelos grupos hegemônicos de certos elementos discursivos das bandeiras de luta dos 

movimentos sociais; por outro, as crescentes reivindicações dos Movimentos Sociais pelo 

direito epistêmico, direito expropriado pelo processo colonizador, enfraquecendo o Estado no 

que diz respeito ao seu poder de manipulação e de controle sobre grupos reivindicatórios. De 

acordo com Sartorello (2009), Walsh (2008) e Candau e Russo (2010), a base epistemológica 

e política dessas vertentes é composta de princípios que podem contribuir com a valorização e 

a integração subordinada dos “excluídos”, a Interculturalidade Funcional, ou fortalecer a 

Desobediência Civil e Epistêmica, a Interculturalidade Crítica. 

A vertente Intercultural Funcional está assentada na Racionalização, na Racialização 

e na Colonialidade, concebendo as políticas interculturais como mecanismos assistencialistas 

correspondendo a um processo de integração subordinada dos grupos excluídos através das 

políticas de Estado, que visa institucionalizar o discurso da diferença, como também 

 

A incorporação do discurso da interculturalidade neste contexto se dá com 

uma abordagem orientada a inibir conflitos explícitos ou latentes, e não 
provocar mudanças de caráter estrutural. São incorporados alguns aspectos 

da diversidade cultural, orientados a promover a tolerância, o respeito mútuo 

e maiores espaços de expressão dos diferentes grupos socioculturais, mas 
sempre limitada (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 163). 

 

 

A vertente Intercultural Funcional é alicerce do Paradigma da Educação Rural 

Hegemônica, que vê os sujeitos campesinos como “pobres coitados”. Neste Paradigma as 

políticas devem ser, apenas, para manter a mesma relação de poder entre os sujeitos ditos 

superiores e inferiores, onde há os sujeitos superiores ditando o que deve ser estudado e os 

sujeitos inferiores que devem apenas receber o que está sendo determinado. 

Com a apropriação dos grupos dominantes do termo Interculturalidade, caracterizado 

pela Interculturalidade Funcional, a formação do cidadão “sujeito de direito” de acordo com 

Castro-Gómez (2005, p. 81-82), 

 

                                                             
21 A simetria possível se dá em relações sociopolíticas, culturais e epistêmica, em contextos de contradições, 

disputas e conflitos. 
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Somente é possível dentro do contexto e da escrita disciplinar e, neste caso, 

dentro do espaço de legalidade definido pela constituição. A função jurídico-

política das constituições é, precisamente, inventar a cidadania, ou seja, 
criar um campo de identidades homogêneas que tornem viável o projeto 

moderno da governamentabilidade. A aquisição da cidadania é, então, um 

funil pelo qual só passarão aquelas pessoas cujo perfil se ajuste ao tipo de 

sujeito requerido pelo projeto da modernidade: homem, branco, pai de 
família, católico, proprietário, letrado e heterossexual. Os indivíduos que não 

cumpram com estes requisitos (mulheres, empregados, loucos, analfabetos, 

negros, hereges, escravos, índios, homossexuais, dissidentes) ficarão de fora 
da cidade letrada, reclusos no âmbito da ilegalidade, submetidos ao castigo e 

à terapia por parte da mesma lei que os exclui. 

 

 

Neste viés, sendo as políticas governamentais definidoras de um tipo desejável de 

subjetividade Moderna, o currículo nas escolas é um artifício de sua materialização, pois se 

reduz ao documento curricular estritamente burocratizador, um projeto definido em termos 

nacionais de modo a ser estandardizado em todas as regiões e escolas. A racionalidade técnica 

subsidia este projeto que tenta normatizar e naturalizar a seleção dos saberes que compõem o 

currículo, tendo como princípio o controle dos sujeitos através de objetivos que prezam por 

determinadas identidades que atendam à manutenção da ordem vigente, ou seja, sujeitos que 

se tornaram cidadãos depois de ingressarem nas escolas e incorporarem os saberes 

considerados válidos. 

Por sua vez num movimento de resistência, a Interculturalidade Crítica está além do 

respeito, da tolerância e do reconhecimento da diversidade
22

. Essa vertente parte da 

construção de um projeto social que leve em consideração as relações socioculturais, políticas 

e econômicas que evidenciem os conhecimentos e os saberes da memória dos grupos sociais 

que foram historicamente subjulgados. A Interculturalidade Crítica tem como princípio a 

necessidade da transformação radical das estruturas de poder, das instituições e das relações 

da sociedade; com isso, 

 

Es implosionar desde la diferencia en las estructuras coloniales del poder 

como reto, propuesta, proceso y proyecto; es hacer reconceptualizar y re-
fundar estructuras que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, 

prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir (WALSH, 

2008, p. 141). 
 

 

                                                             
22 De acordo com os estudos de Melo (2011, p. 68), o termo diversidade “se configura como uma multiplicidade 

de identidades culturais homogêneas, pré-determinadas e justapostas”. Por sua vez, o termo diferença 

corresponde ao “reconhecimento das dimensões culturais enquanto construção social que se traduz no que é 

desarmônico, contingente, conflituoso e híbrido” (Idem, 2011, p.70). 
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Neste sentido, a Interculturalidade Crítica é meio para garantir a condição epistêmica 

negada aos povos subjulgados. O Cidadão, “o sujeito de direito”, não é compreendido dentro 

de uma homogeneidade disciplinadora, pois é aquele que trata as diferenças como 

possibilidade de diálogo e convivência respeitosa na sociedade. O currículo enquanto espaço 

de manifestação permite imaginar a existência de outras formas de percepção dos 

conhecimentos e outras possibilidades de interpretar a realidade, um Currículo Intercultural. 

É neste viés que percebemos a aproximação entre o Paradigma da Educação do 

Campo e a vertente Intercultural Crítica. Essa aproximação se dá, por um lado, quando a 

Intercultural Crítica evidencia a necessidade da escuta e da participação dos povos que foram 

excluídos na Política Social e Educacional Latino-Americana e, por outro, quando o 

Paradigma da Educação do Campo é protagonizado pelos grupos que foram historicamente 

excluídos e subalternizados e propõe transformações radicais nas relações de poder na 

sociedade. 

Nestes termos, a Educação Intercultural que se insere na construção de modos outros 

subsidiados pela Decolonialidade
23

, pois, de acordo com Sartorello, não corresponde apenas a 

uma “decisión pedagógica, sino que abarca también la dimensión política y representa una 

opción que impacta las representaciones colectivas en torno a la equidad social” (2009, p. 79). 

Neste sentido, a Educação Intercultural é uma das possibilidades de materialização da 

Interculturalidade Crítica, quando aponta para um imaginário outro e uma instituição outra 

de convivências, promovendo o diálogo entre as diferentes culturas. 

A Educação Intercultural rompe diretamente com a lógica colonial, questionando a 

Colonialidade presente na sociedade e na educação, pois é 

 
Uma práxis baseada numa insurgência educativa propositiva, portanto, não 

somente denunciativa, em que o termo insurgir representa a criação e a 

construção de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento. 

Em outros termos, a construção de uma noção e visão pedagógica que se 
projeta muito além dos processos de ensino e de transmissão de saber, que 

concebe a pedagogia como política cultural (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, 

p. 28). 
 
 

Neste viés, a Interculturalidade Crítica se converte numa ferramenta pedagógica 

tendo materialidade na Educação Intercultural. Com isso, busca “o desenvolvimento e criação 

de compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças num marco 

                                                             
23 A Decolonialidade é uma forma de resistência propositiva de novas tessituras sociais que desafiam a estrutura 

colonial (WALSH, 2008). 
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de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e respeito, mas que – ao mesmo tempo – 

alenta a criação de modos ‘outros’” (WALSH, 2009, p. 25).  

A Educação Intercultural tem como sujeitos protagonizadores aqueles que sofreram 

uma história de submissão e de subalternização, tendo sua origem nas raízes políticas postas 

em cena pelos Movimentos Sociais, que lutam tanto pela transformação social como para a 

criação de condições de poder, de saber e de ser outro. Assim, “la educación intercultural 

intenta promover una relación comunicativa y crítica entre seres y grupos distintos, y también 

extender esa relación en la tarea de construir sociedades realmente plurales y equitativas” 

(WALSH, 2008, p. 23). Neste viés, a educação escolar compreende um dos espaços de 

diálogo entre os saberes. 

De acordo com Walsh (2008, p. 23) a Educação Intercultural tem como princípios 

 

Fortalecer y legitimar las identidades culturales de todos los estudiantes en la 
forma que ellos y sus familias la definen; Promover un ámbito de 

aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse 

desde su propia identidad y práctica cultural, y enriquecerse mutuamente con 

las experiencias de unos y otros; Desarrollar capacidades de comunicación, 
diálogo e interrelación y fomentar la comunicación, diálogo e interrelación 

equitativa entre personas (alumnos, docentes, padres de familia, etc.), 

grupos, y saberes y conocimientos culturalmente distintos; Contribuir a la 
búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida. 

 

 

Desta forma, a Educação Intercultural se caracteriza enquanto processo e projeto que 

não questiona só a perspectiva eurocêntrica de conhecimento, como perspectiva única, mas 

também a autoridade exercida por essa hegemonia que determina o que é conhecimento, o que 

deve ser ensinado, como ensinar e a quem ensinar. Enquanto prática política, a Educação 

Intercultural se preocupa com os sujeitos de resistência, insurgência e oposição 

(SARTORELLO, 2009). 

O exercício ético que a Interculturalidade Crítica anuncia em seus princípios 

expressam maior representatividade nas discussões sobre a ética escolar, pois de acordo com 

Sartorello (2009), a etnicidade escolar é definida pelas relações histórica, política e cultural 

estabelecidas nos conflitos entre os grupos. Assim, a Educação Intercultural tem como função 

questionar 

 

A colonialidade presente na sociedade e na educação, desvela-se o racismo e 

a racialização das relações, promove-se o reconhecimento de diversos 
saberes e o diálogo entre diferentes conhecimentos, combate-se as diferentes 

formas de desumanização, estimula-se a construção de identidades culturais 

e o empoderamento de pessoas e grupos excluídos, favorecendo processos 
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coletivos na perspectiva de projetos de vida pessoal e de sociedades “outras” 

(CANDAU; RUSSO, 2010, p. 166). 

 
 

Neste viés, os povos subalternizados e inferiorizados passam a participar diretamente 

da construção e materialização do projeto educativo exercendo a sua condição epistêmica. 

Para tanto, segundo Walsh (2009), faz-se necessário que a Pedagogia Decolonial ganhe 

materialidade nas práticas curriculares desenvolvidas nas instituições educacionais, esta 

atrelada a currículo que promove um diálogo entre os saberes locais e os conteúdos de 

aprendizagem, um Currículo Intercultural, ou seja, um currículo que trava o diálogo entre os 

diferentes saberes. 
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CAPÍTULO 3 SABERES DOS POVOS CAMPESINOS 

 

Tratamos neste capítulo da primeira categoria teórica: saberes dos povos campesinos. 

Para abordar esta discussão faz-se necessário situarmos, historicamente, a oferta da educação 

escolar no território rural. Para tanto, focamos nos seguintes elementos: conceito de campo 

enquanto território rural material e imaterial; panorama histórico da educação escolar para o 

território rural; luta dos povos campesinos por uma educação específica e diferenciada; 

saberes dos povos campesinos. 

Para atender às necessidades das discussões, acima expostas, organizamos este 

capítulo em quatro seções: a) Campo: que território é esse; b) Paradigma da Educação Rural 

Hegemônica; c) Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica; d) Paradigma da 

Educação do Campo. 

 

3.1 Campo: que território é esse? 

 

Para discutirmos sobre os saberes dos povos campesinos, explicamos inicialmente o 

que compreendemos por território rural. Para tanto, adotamos o conceito de território de 

Santos (2007, p. 63) quando esclarece que 

 
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 

usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida. 

 
 

Neste sentido, território compreende os aspectos geográficos como também as 

construções socioculturais estabelecidas neste espaço que produzem identidades. Enquanto 

aspecto geográfico, o território restringe-se às características voltadas à natureza e como 

aspecto sociocultural o território corresponde aos valores, às crenças e aos modos de vida 

produzidos pelos diferentes sujeitos. Sobre estes aspectos, podemos alinhar a ideia propagada 

de que o território rural teria apenas aspectos geográficos, ignorando os diferentes saberes 

produzidos pelos povos campesinos. 

Assim, o rural seria tudo aquilo passível de ser enquadrado como aspecto geográfico, 

como se a natureza e os sujeitos que vivem neste espaço não se construíssem em inter-relação 

que traz tanto elementos do aspecto geográfico quanto socioculturais. Esta ideia de rural, 
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como sendo apenas os aspectos geográficos, aproxima-se do que Walsh (2008) denomina de 

Colonialidade da Natureza, pois tudo que se aproximava da natureza era passível de ser 

explorado e hierarquizado, um território rural marcado pelas Heranças Coloniais, deixadas 

pela Racialização e Racionalização imposta pelo projeto colonial através da Colonialidade. 

Contrapondo-se a esta ideia de território rural restrita aos aspectos geográficos, 

Wanderley (2001, p. 32) esclarece que o território rural tem uma dupla face: 

 

Em primeiro lugar, enquanto um espaço físico diferenciado. Faz-se, aqui, 
referência à construção social do espaço rural, resultante especialmente da 

ocupação do território, das formas de dominação social que tem como base 

material a estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais, como a 
água, da conservação e uso social das paisagens naturais e construídas e das 

relações campo-cidade. Em segundo lugar, enquanto um lugar de vida, isto 

é, lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência 
“identitária”) e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania do 

homem rural e sua inserção na sociedade nacional). 

 

 

Sendo o território rural uma dupla face, segundo Wanderley (2012), não podemos 

compreendê-lo como um território estático, mas como um território que se produz e se 

reproduz em resistência às imposições do projeto colonial-moderno. Para compreendermos 

estas relações de resistência, recorremos ao conceito de território material e imaterial de 

Fernandes (2012). 

Os territórios materiais são formados no espaço físico através dos aspectos 

geográficos, econômicos e populacionais. Já os territórios imateriais são forjados no espaço 

sociocultural e epistêmico através das relações sociais por meio de pensamentos, conceitos, 

teorias e ideologias; fazem parte deste território os saberes e as formas de produzi-los. 

Territórios materiais e imateriais são indissociáveis, porque um não existe sem o outro, e 

estão vinculados pelas suas intencionalidades. A construção do território material é resultado 

de uma relação de poder que é sustentada pelo território imaterial através das produções de 

saberes. 

Neste sentido, falar de território rural é compreendê-lo como um território material e 

imaterial, ou seja, constituído numa dupla face, tendo de um lado as especificidades que 

caracterizam o espaço geográfico e do outro lado os saberes que são forjados na lida com a 

terra, nas diferentes atividades de trabalho, bem como nas diferentes formas de organização 

dos povos campesinos. Vale esclarecer que o imaginário Moderno/Colonial disseminou a 

ideia de território rural apenas nos seus aspectos geográficos, subalternizando e silenciando 

toda produção e disseminação de conhecimento deste território. 
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A utilização da expressão campo foi adotada pelos Movimentos Sociais Campesinos 

em função da reflexão sobre o sentido atual do trabalho camponês e das lutas sociais e 

culturais destes povos, pois lutam para garantir o direito epistêmico desses sujeitos. Os povos 

campesinos tentam resgatar o conceito de camponês, defendendo o campo como lugar de 

vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar e estudar com a dignidade de quem tem no seu 

lugar diferentes identidades socioculturais (FERNANDES; MOLINA, 2005). 

Portanto, falar da educação escolar para os povos campesinos compreende tanto as 

especificidades geográficas quanto os saberes que constituem esses povos e que fazem deles 

povos que têm identidades particulares em diálogo com outras culturas em diferentes 

contextos, os saberes na questão material e imaterial de campo. 

O território rural, como território material e imaterial, traz as marcas da Herança 

Colonial, pois os povos campesinos estiveram desde o período da Colonização/Colonialismo 

resistindo às estruturas sociais implantadas pela Modernidade-Colonialidade. Neste viés, 

compreendemos que o território rural converte-se num espaço da Diferença Colonial, pois é 

forjado pelo imaginário moderno e pelas lutas de resistência dos povos subalternizados e 

invisibilizados, a exemplo da luta dos povos campesinos por uma educação escolar específica 

e diferenciada. Por isso, os saberes trazem as marcas tanto das Heranças Coloniais quanto das 

resistências. 

Desta forma, para tratarmos da oferta da educação escolar no território rural, 

principalmente no trato dos saberes dos povos campesinos nos espaços educacionais, 

tomamos como referência os pressupostos de Kuhn (1994) sobre paradigma. Ele definiu o 

conceito de paradigma como as realizações científicas universalmente reconhecidas que 

fornecem problemas e soluções para as questões da comunidade científica. Essas realizações 

são processos de construção do conhecimento que elaboram teorias, sofrem rupturas e 

superações por meio do que vem denominando de revoluções científicas. 

Discordamos da ideia científica universalizante defendida por Kuhn, pois esta foi 

responsável por hierarquizar o que deveria ser saber válido na sociedade, mas entendemos 

que, em certa medida, ela possibilitou uma compreensão sobre a realidade sociocultural, 

política e econômica da sociedade. Se partirmos da ideia de científico universalmente 

reconhecido, a oferta da educação escolar para os povos campesinos estaria à margem do que 

se denomina científico, mas como entendemos que estes estudos são, também, realizações 

científicas partimos do pressuposto que a oferta da educação escolar para os povos 

campesinos está alicerçada em três paradigmas que coexistem: Paradigma da Educação Rural 
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Hegemônica; Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica; Paradigma da Educação do 

Campo. 

Ressaltamos que o surgimento e o fim de paradigmas são resultados de transformações 

que ocorrem nas realidades e nas teorias, assim “compreendendo o conhecimento como um 

processo infinito” (KUHN, 1994, p. 38). Logo, os paradigmas fazem a ponte entre a teoria e a 

realidade, ou seja, práticasteorias
24

 tendo como referências os conhecimentos construídos a 

partir de determinada visão de mundo que projeta as ações necessárias para a construção e a 

transformação da realidade, no nosso caso a realidade dos povos campesinos. Para dar conta 

destes aspectos, tecemos considerações sobre os três paradigmas que alicerçaram a oferta da 

educação escolar no território rural nas próximas seções. 

 

3.2 Paradigma da Educação Rural Hegemônica 

 

Nesta seção abordaremos o Paradigma da Educação Rural Hegemônica trazendo a 

origem histórico-epistêmica, bem como as concepções de sujeito, de sociedade, de educação 

escolar e de saberes que permearam e permeiam a oferta da educação escolar para o território 

rural. 

No século XX, em 1910, a Educação Rural começou a ocupar um lugar entre as 

preocupações dos interessados no problema educacional e, especificamente, dos defensores da 

ordem social, chegando a unir agraristas e industrialistas nesta preocupação (PAIVA, 2003). 

Este interesse se deu mediante o crescimento da migração rural-urbana e o consequente 

inchaço dos grandes centros urbanos, observado em 1920, chamando a atenção para o 

problema do êxodo rural. 

O crescimento das cidades e a incapacidade de absorção de toda mão de obra 

disponível pelo mercado de trabalho urbano faziam com que o problema migratório fosse 

vivido pelos grupos dominantes como uma permanente ameaça. Assim, tanto políticos como 

educadores da época manifestavam-se defendendo a necessidade de conter a migração, onde 

uma das soluções encontradas era fixar o homem e a mulher no campo adotando como 

instrumentos a educação escolar. Logo, 

 

Não uma educação qualquer, mas uma educação não somente 

“regionalizada” de acordo com os preceitos da Escola Nova, assegurando 

sua insuficiência e penetração, com uma educação especificamente voltada 
para o meio rural e seus valores. Inicia-se aí o “ruralismo pedagógico”, como 

                                                             
24 De acordo com Alves (2012), são as articulações entre as diferentes dimensões do real. 
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tentativa de fazer o homem do campo compreender o “sentido rural da 

civilização brasileira” e de reforçar os seus valores a fim de prendê-los a 

terra, para tanto era preciso adaptar os programas e currículos ao meio físico 
e a “cultura rural” (PAIVA, 2003, p. 137). 

 

 

Neste viés, tomando o conceito de Colonialidade da Natureza, sendo a natureza 

passível de ser explorada pelo homem, tudo que se aproximasse dela também deveria ser 

explorado. Com isso, o homem e a mulher do campo eram apenas mão de obra explorada, 

sujeitos “ignorantes” que precisavam se incorporar à cultura industrial e urbana. 

Embora a Educação Rural tenha ganhado destaque em 1910, e se manifestado 

politicamente em 1920, onde foi pauta da III Conferência Nacional de Educação, tratando 

especificamente sobre o problema do êxodo rural, é, contudo, em 1930, com a Revolução de 

30 que a Educação Rural ganha impulso definitivo através de políticas governamentais, 

destacando-se as políticas voltadas ao movimento do capital. 

O movimento do capital desestruturou o território rural visando tanto à formação de 

um mercado de força de trabalho quanto à constituição de condições para a modernização da 

produção agrícola. Para tanto, fez-se necessário o emprego de máquinas, de tecnologias e de 

insumos, demandando o aumento das lavouras e, consequentemente, das propriedades rurais, 

fortalecendo o latifúndio que nasceu com o Colonialismos/Colonização. 

É neste contexto que o Paradigma da Educação Rural Hegemônica foi instituído 

atrelado ao mundo da produção capitalista e à necessidade de urbanização e industrialização 

da sociedade. A educação escolar ofertada pautou-se em Práticas Curriculares marcadas por 

modelos de escolas descontextualizadas da vida, do trabalho e da cultura dos povos 

campesinos, haja vista que o modelo de sociedade reconhecido compreendia o urbano 

industrial que estabelece a relação rural-urbana, como esclarece Wanderley (2009, p. 61): 

 

Algumas interpretações a respeito desses processos enfatizam os efeitos das 

dinâmicas “externas” sobre a vida e as estruturas rurais. Nesta perspectiva, 

as relações rural-urbano são o resultado dos processos mais globais que 
conformam hoje a sociedade brasileira como uma sociedade urbano-

industrial e que se traduzem pelo que muitos autores consideram a 

“industrialização da agricultura” e a “urbanização do campo”. Vistas sob 
este ângulo, as distinções entre o rural e o urbano deixariam 

progressivamente de ser significativas e o meio rural tenderia a ser 

assimilado ao urbano. 
 

 

No século XX entre 1930 e 1940, intensificou-se na sociedade a imposição dos 

padrões desenvolvimentistas hegemônicos, onde o território rural e seus sujeitos deviam 

incorporar os moldes da vida urbana para, então, serem considerados integrantes da sociedade 
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dominante caracterizando a Colonialidade do Ser. Foi esta falsa ideia que levou muitos 

campesinos a migrarem para os grandes centros urbanos, provocando o problema causado 

pelo êxodo rural. Para resolver este problema os grupos dominantes passaram a defender “a 

volta ao campo” como meio de evitar a atração das classes pobres rurais para as cidades, 

sendo uma das soluções industrializar a agricultura e urbanizar o rural. 

As relações de poder rural-urbano são pensadas em um contexto mais amplo, 

entendido como uma civilização agrária, onde era de responsabilidade do sujeito urbano 

civilizar o sujeito rural, bem como dos latifundiários “domesticarem” os campesinos. Com o 

crescente processo de migração rural-urbano, tornou-se necessário fixar a ideia de cidadão 

“sujeito de direito” como aquele que segue aos manuais da urbanidade, como esclarece 

Castro-Gómez (2005, p. 82): 

 

Os manuais de urbanidade transformam-se na nova bíblia que indicará ao 
cidadão qual deve ser seu comportamento nas mais diversas situações da 

vida, pois da obediência fiel a tais normas dependerá seu maior ou menor 

êxito na civitas terrena, no reino material da civilização. 

 
 

Neste viés, relações de poder no território rural pautaram-se em duas ações, de um 

lado, o poder local exercido por uma elite latifundiária vinculada à propriedade da terra e, por 

outro, os sujeitos de direito urbanos pautados pela cartilha da urbanidade, ou seja, o 

cumprimento de um receituário normativo que servia para distinguir os membros da nova 

classe urbana, exercido pela elite latifundiária sobre os não proprietários da terra. 

Neste período, dos anos 30 aos anos 40, a “questão social” torna-se meta dos grupos 

dominantes dando origem a duas frentes de lutas: a educação rural para conter a migração na 

sua fonte e a educação técnico-profissional nas cidades, a fim de qualificar o trabalhador. A 

primeira frente de luta visava equalizar os problemas sociais, para tanto defendia a ideia de 

que era preciso educar as populações rurais, povoar e sanear o interior. A segunda frente de 

luta visava atender ao desenvolvimento industrial do país (PAIVA, 2003). 

Essa hierarquização imposta pelo urbano, detentor de uma cultura considerada válida, 

impôs aos sujeitos do campo um modo de ser do território urbano como sendo a referência de 

ser. Com isso, alicerçada na Colonialidade do Ser a educação escolar serviu como 

instrumento para legitimar estas verdades, procurando formar grupos sociais que se 

assemelhassem aos grupos urbanos. 

O território rural compreendia apenas os aspectos geográficos, estes utilizados para 

justificar a hierarquização da sociedade, estabelecendo uma relação de poder baseada no 
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desenvolvimento capitalista, ou seja, a permanência das relações feudais, tal como esclarece 

Feliciano (2006, p. 23-24): 

 

Esse processo acontecia nas seguintes etapas: 1) a transformação do 
camponês em produtor individual, em que este perderia todos os vínculos 

com o modelo comunitário tradicional vivido anteriormente; 2) a maior 

inserção no mercado forçando-o a procurar instrumentos que antes eram 
fabricados domesticamente (separação de industrial rural e agricultura); 3) 

como produtor individual, “livre” das amarras do modelo arcaico e atrasado, 

esse camponês estaria totalmente inserido e dependente do mercado. 
 

 

Fica evidente que a Colonialidade do Poder utilizou-se destes meios para manter as 

relações de poder, hierarquizando e subalternizando os povos campesinos, bem como 

produzindo novas identidades subjulgadas, estas novas identidades, agora, não mais 

relacionadas à lida com a terra, mas relacionadas ao assalariamento, onde os desprovidos dos 

meios de produção, acima descritos, passam a vender sua força de trabalho ao capital, a 

exemplo dos boias-frias, diaristas e empregados rurais.  

Neste viés, a educação escolar compreendia um dos mecanismos de controle sobre os 

povos que viviam no território rural deste período, bem como uma proposta educacional 

salvacionista que visava atender à demanda por mão de obra. A educação escolar servia, 

apenas, para preparar os povos do campo para trabalharem pelo desenvolvimento 

monocultural imposto a este território. Sobre estes aspectos esclarece a relatora das Diretrizes 

Operacionais para Educação Básica das Escolas do Campo: 

 

A perspectiva salvacionista dos patronatos prestava-se muito bem ao 
controle que as elites pretendiam exercer sobre os trabalhadores diante de 

suas ameaças: quebra da harmonia e da ordem nas cidades e baixa 

produtividade no campo. De fato, a tarefa educativa destas instituições unia 
interesses nem sempre aliados, particularmente os setores agrário e 

industrial, na tarefa educativa de salvar e regenerar os trabalhadores, 

eliminando, à luz do modelo de cidadão sintonizado com a manutenção da 
ordem vigente, os vícios que poluíam suas almas. Esse entendimento, como 

se vê, associava educação e trabalho, e encarava este como purificação e 

disciplina, superando a ideia original que o considerava uma atividade 

degradante (KOLLING; CERIOLI; CALDART, 2002, p. 54). 
 

 

Assim, a educação escolar esteve assentada nos moldes da Colonialidade do Poder e 

Saber, pois reproduzia a ideia de que viver na “roça” não havia a necessidade de 

conhecimentos tidos como científicos, bem como não havia a necessidade de tratar as 

diferenças socioculturais desses povos nos currículos escolares. Os reflexos desse processo 

influenciam o currículo no território rural e, especificamente, a forma como ele é organizado e 
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como os saberes são selecionados e vivenciados na escola, ficando a cargo de especialistas 

determinarem o que devia ser ensinado e a quem. 

A escola orientada por essa racionalidade foi sendo organizada através de critérios 

restritos de seleção dos saberes culturais, na qual o território rural era encarado como lugar de 

atraso que precisava passar pelo processo de desenvolvimento industrial e de urbanização. 

Logo, não poderia ter outra referência de saberes válidos, que não os saberes científicos 

constitutivos de uma cultura hegemônica, aquela tida como verdadeira e universal forjada na 

Colonialidade do Poder e Saber (QUIJANO, 2005). 

Essa cultura hegemônica condicionou a seleção dos saberes culturais, socializados nas 

escolas através dos Currículos Tradicionais que, com isso, tiveram um caráter estritamente 

instrumental/funcionalista, reforçando a dimensão de dominação, da reprodução e do 

monoculturalismo do padrão de poder hegemônico, como esclarece Arroyo (2009, p. 79): 

 

A cultura hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo de 

maneira romântica ou de maneira depreciativa, como valores ultrapassados, 
como saberes tradicionais, pré-científicos, pré-modernos. Daí que o modelo 

de educação básica queira impor para o campo Currículos da escola urbana, 

saberes e valores urbanos, como se o campo e sua cultura pertencessem a um 

passado a ser esquecido e superado. Como se os valores, a cultura, o modo 
de vida, o homem e a mulher do campo fossem uma espécie em extinção. 

 

 

A função da educação escolar esteve atrelada ao projeto colonial, que subalternizava 

os campesinos utilizando-se, para tanto, das instituições escolares através dos conteúdos de 

aprendizagem como meio de ensinar o povo a aceitar educadamente a função que deveria 

desempenhar na sociedade. Com isso, o currículo das escolas se constituía como espaço, por 

excelência, que definia o tipo de saber que os indivíduos deveriam aprender para tornarem-se 

cidadão “sujeito de direito”. A definição do que ensinar tinha consequências nas relações 

sociais e, mais concretamente, no status que esse indivíduo passava a ocupar na sociedade, 

como esclarece Borges (2012, p. 88): 

 

A divisão social estabelecida na sociedade capitalista, na cidade e no campo, 

coloca os que não possuem propriedades e os que não são donos dos meios 
de produção em situação de inferioridade. Portanto, não necessitam de 

conhecimentos para desenvolver sua função de trabalhador, pois só precisam 

dominar as técnicas do fazer, por meio do trabalho manual, deixando de lado 
o conhecimento sistematizado, ou seja, o intelecto, que fica para os que 

possuem bens e meios de produção. 
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No Paradigma da Educação Rural Hegemônica não era importante uma formação 

escolar para os campesinos e as práticas curriculares estavam alicerçadas em uma visão 

dicotômica de sociedade (urbano/rural, indústria/agricultura, científico/popular, 

atrasado/moderno) no qual o modelo a ser seguido era urbanocêntrico, onde os saberes dos 

povos campesinos são folclorizados, ou seja, uma educação escolar pautada pelo modelo 

didático-pedagógico das escolas urbanas, com saberes científicos urbanos, pois são eles as 

referências para os currículos escolares das escolas do território rural, condicionando a 

seleção dos conteúdos de aprendizagem, a organização e o planejamento da Prática Curricular 

que reforçassem a sujeição do território rural ao território urbano. 

Em confronto com o Paradigma da Educação Rural Hegemônica, os diferentes 

movimentos populares campesinos constroem críticas ao tipo de educação escolar ofertados 

aos povos dominados que articulam o trabalho produtivo à educação escolar tendo por base a 

cooperação, como veremos na próxima seção. 

 

3.3 Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica 

 

Nesta seção, buscamos evidenciar a resistência de diferentes Movimentos Populares 

aos padrões impostos pela Modernidade-Colonialidade. Para tanto, discutimos elementos da 

Educação Popular evidenciando a origem histórico-epistêmica do Paradigma da Educação 

Rural Contra-Hegemônica, bem como das concepções de sujeito, de sociedade, de educação 

escolar e de saberes que alicerçaram este Paradigma. 

Como já vimos, na sociedade desenvolvimentista industrial capitalista, a educação 

assumiu um formato oficial predominante na instituição escolar sendo pensada em seu 

conteúdo e em seu fazer para atender aos interesses das classes e grupos hegemônicos. 

Mesmo a educação escolar tendo sido foco das políticas sociais, como direito de cidadania, 

esta resultou das contradições e lutas das classes populares. Uma educação que foi 

historicamente negada, integrando um quadro de exclusão e negação de saberes dos povos 

subjulgados. 

Destas disputas de projetos, de concepções de sociedade e de educação escolar nasce 

no Brasil, no final da década de 1950 e início de 1960, outra concepção e prática de educação, 

esta voltada para as classes populares chamada de Educação Popular. A Educação Popular foi 

tecida inicialmente fora dos muros escolares, com o Movimento de Cultura Popular e nas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB), através de uma educação escolar comprometida com a 

classe trabalhadora (PAIVA, 2003). 
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Os movimentos populares teceram críticas à sociedade desenvolvimentista que excluía 

os sujeitos populares, utilizando-se da educação escolar como principal instrumento de 

exclusão. Contrapondo-se a estas ideias, a Educação Popular propõe uma educação escolar 

Contra-Hegemônica, uma educação oriunda dos povos oprimidos, preocupada com seus 

interesses, suas perspectivas de sociedade. Uma educação que tem suas raízes nos 

Movimentos de Cultura Popular e nas experiências de Paulo Freire, educador que fazia crítica 

à Educação Escolar Tradicional, denunciando o foco do ensino na transmissão de conteúdos 

alheios à realidade dos educandos, que resultava numa formação alienada e alienante. 

Os estudos de Freire contribuíram para a constituição de uma Educação Popular do 

Campo, defendida por aqueles sujeitos oprimidos que passavam a lutar pela emancipação das 

classes populares rurais. Estes movimentos alinhavam-se ao discurso defendido por Freire 

(2000, p. 21): “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”. 

A Educação Popular ganhou materialidade nas lutas pelas transformações sociais a 

partir da educação, o que levou à constituição do que foi denominado de Paradigma da 

Educação Rural Contra-Hegemônica. Neste Paradigma, defendia-se uma Educação Escolar 

Crítica, um processo educativo mais próximo da realidade vivida, como esclarece Souza 

(2009, p. 67): 

 

Foi proposta uma educação mais dialética e inserida no contexto do campo, 
especialmente, a partir das concepções do educador Paulo Freire (1970). Por 

outro lado, apesar da inserção das ideias da Pedagogia do Oprimido, no 

discurso não somente de entidades e movimentos sociais, como também na 

proposta governamental, os avanços na construção de um processo 
educacional mais conectado com a cultura e os saberes do homem do campo 

ainda são pontuais. 

 
 

O Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica ganhou espaço nas instituições 

educacionais não-formais, assumindo a proposição política da luta de classes, especificamente 

a luta pela Reforma Agrária. Da década de 60 ao final da década de 70 os movimentos 

populares do campo propiciam novos espaços políticos, além daqueles institucionalizados, 

possibilitando uma interação dialógica dos sujeitos dominados nos espaços educacionais não 

formais. De acordo com Borges (2012, p. 91), 

 

A organização social do campo deu-se a partir das ligas camponesas que 

ganharam força com o movimento dos posseiros do Engenho de Galileia, em 

Pernambuco (1959). Em Santa Fé do Sul (SP), ocorreu o Movimento de 



 74 

Arrendatários (1955), desmantelado em 1964 pelo governo militar. As ligas 

camponesas foram autênticos movimentos de base no campo, em especial no 

Nordeste, sendo também desarticuladas com o golpe de 1964. 
 

 

Apesar das dificuldades encontradas pelos povos campesinos na década de 60, foram 

criados vários sindicatos e federações estaduais, dentre estas a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag), que lutam pela Reforma Agrária. Contudo, vale 

ressaltar que, no mesmo período, o governo militar exercendo a Colonialidade do Poder 

aprova a Lei 4.504/64, criando o Estatuto da Terra
25

 como forma de conter a luta dos povos 

campesinos centralizando o poder da distribuição e redistribuição de terra no Estado. 

Paralelo à criação desta Lei, os povos campesinos contrastam este poder exercendo o 

que Mignolo (1999) denomina de Desobediência Civil, enquanto forma de resistência às 

imposições políticas do Estado. Uma das ações que expressa a Desobediência Civil dos povos 

campesino deu-se através da Contag quando realizado o II Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Rurais tendo a presença dos trabalhadores rurais. Nesta Conferência, os 

trabalhadores rurais perceberam que mesmo sendo arbitrária a Lei do Estatuto da Terra seria 

apoiando esta legislação uma das possibilidades de defender os direitos trabalhistas dos 

trabalhadores rurais. 

A estratégia dos trabalhadores rurais demonstrava que, ao solicitar a efetivação do 

Estatuto da Terra, os sindicalistas forçavam o governo a garantir melhores condições de vida, 

uma vez que a Reforma Agrária significava garantir aos sujeitos do campo necessidades 

básicas à sua sobrevivência no território rural. 

O sujeito de direito continuava sendo o dominante urbano; a diferença consiste em que 

o dominado luta por ter garantidas condições de vida digna no território rural, pois um grande 

número de campesinos sequer tinha terra para plantar e construir sua casa. Vale esclarecer que 

a ideia de desenvolvimento capitalista industrial-urbano continuava na sociedade, mas no 

território rural a luta era pela Reforma Agrária, onde os sujeitos campesinos não tinham 

espaço nos centros urbanos, estes também não tinham terra para trabalhar no campo. 

Mesmo com a ideia do diálogo entre o governo e os sindicalistas rurais, as relações 

estabelecidas entre rural/urbano mantiveram a referência no modelo de sociedade 

desenvolvida urbana. E com isso, passando-se a considerar o território rural como secundário 

dentro da sociedade Moderno-Colonial numa relação de subordinação dos povos campesinos 

                                                             
25 Lei n° 4.330, de 30 de novembro de 1964: Estatuto da Terra; o Imposto Territorial Rural (ITR). De acordo 

com Martins (1986, p. 35), "o objetivo principal do estatuto não é o de redistribuir terra para quem nela 

trabalha, mas fundamentalmente promover a expansão da agricultura empresarial". 
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aos dominantes urbanos, neste caso os homens e mulheres são reconhecidos como sujeitos de 

favores. O desenvolvimento capitalista gerou um crescimento no latifúndio, onde pequenos 

proprietários rurais passavam a arrendar suas terras aos latifundiários. 

Vale esclarecer que os conhecimentos históricos das comunidades camponesas foram 

silenciados nas instituições educacionais, especificamente nos currículos. Os valores do 

homem e da mulher do campo foram negados, considerados inferiores e desprovidos de 

significado prático para a vida humana. De acordo com essa ideia, a educação em todos os 

níveis deveria ensinar os valores urbanos de desenvolvimento, fazendo do campo o reflexo da 

cidade. 

Os saberes dos povos campesinos não ocupavam os currículos das escolas do território 

rural como sendo conteúdos de aprendizagem, sendo tratados apenas como exemplos, 

passíveis de serem reconhecíveis e submetidos aos conteúdos de aprendizagem. Rompendo 

com esta lógica, os Movimentos Populares incorporam às suas práticas pedagógicas os temas 

geradores (FREIRE, 2005), onde a organização e o planejamento curricular partiam de 

palavras que tivessem significado para a vida dos educandos. 

As Práticas Curriculares orientadas pelo Paradigma da Educação Rural Contra-

Hegemônica perspectiva de Educação Popular permearam os espaços educacionais não-

formais no território rural, tomando como referência o modo de vida desses sujeitos. Contudo, 

mesmo como essa proposta o espaço da educação escolar no território rural manteve-se 

atrelada a Práticas Curriculares que reforçavam a inferiorização dos povos campesinos. Isto se 

deve ao fato de que a ênfase na compreensão da Educação Popular como a educação para o 

povo, em que carrega a ideia de uma educação preparada para atender às carências e às 

necessidades das classes populares, encobriu o compromisso dos dominantes e, com isso, a 

Educação Popular serviu como um instrumento para o povo deixar-se inferiorizar. 

Neste caso, concordamos que “o adjetivo popular é empregado em uma atitude 

demagógica, pois, em última instância, busca atender aos interesses das classes dirigentes” 

(COSTA, 2012, p. 122). Essa adjetivação da Educação Popular produziu-se enquanto 

Interculturalidade Funcional, pois o Estado reconhece a luta dos povos campesinos pela 

construção de um saber de classe, um saber que é forjado no território rural, contudo, não 

reconhece que para tratar da educação escolar no território rural precisamos partir de 

currículos específicos e diferenciados que tomem como referência os saberes locais. 
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3.4 Paradigma da Educação do Campo 

 

Nesta seção apresentamos as mobilizações dos Movimentos Sociais Campesinos na 

luta por uma educação escolar específica e diferenciada. Para tanto, abordamos a origem 

epistêmica do Paradigma da Educação do Campo, bem como a concepção de sujeito, de 

sociedade, de educação escolar e de saberes. 

No final de 1980 e início de 1990, um período marcado pela redemocratização do país, 

os movimentos sociais reivindicavam novos projetos de sociedade; dentre as lutas e 

reivindicações temos a proposta dos campesinos de uma educação escolar que atendesse às 

necessidades da realidade rural, especificamente que garantisse a condição epistêmica destes 

sujeitos. A luta por uma Educação do Campo, liderada pelos povos campesinos, questiona os 

interesses dos padrões hegemônicos dominantes capitalistas. 

A denúncia dos Movimentos Sociais Campesinos coloca em xeque o poder 

hegemônico que se utilizou da educação escolar para tratar os valores, as crenças e os saberes 

dos povos campesinos de maneira romântica e depreciativa, como valores ultrapassados e 

como saberes pré-científicos através da Colonialidade do Saber (QUIJANO, 2005). Essa 

Colonialidade reprimiu os modos de produção dos saberes através da subalternização 

epistêmica, operando na repressão de outras formas de saberes negando o legado intelectual e 

histórico dos povos campesinos. 

Contrapondo-se a estas ações subalternizadoras, os Movimentos Sociais Campesinos 

defendem a ideia de campo como lugar de vida, de trabalho e de cultura, ressaltando-o como 

espaço de produção de saberes, no qual os povos campesinos têm direito à condição 

epistêmica. Neste aspecto, esclarece Caldart (2004, p. 150): 

 

É preciso compreender que por trás da indicação geográfica e da frieza de 
dados estatísticos está uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e 

têm relações sociais específicas que compõem a vida no e do campo, em 

suas diferentes identidades e em sua identidade comum; estão pessoas das 
diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações, movimentos 

sociais. 

 

 

O projeto de educação escolar defendido pelos Movimentos Sociais Campesinos tem 

base no que denominamos de Paradigma da Educação do Campo, em que o território rural é 

pensado a partir da posição epistêmica subalternizada, ou seja, um Paradigma que rompe com 

as estruturas dominantes, propondo epistemologias e projetos políticos outros. De acordo com 

os princípios desses Movimentos Sociais, as relações sociais construídas no território rural, no 
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interior da família e entre vizinhos gera uma rede de saberes que envolve as relações 

socioculturais, as formas de se organizar e de se relacionar com o meio ambiente, que é 

específico deste território. 

No Paradigma da Educação do Campo, os saberes dos povos campesinos são processo 

e produto da Desobediência Civil e Epistêmica, onde estes são, no currículo das escolas, 

conteúdos de aprendizagem as lutas, as histórias, os trabalhos, os saberes, as culturas e os 

jeitos dos povos campesinos. Assim, currículos compreendem o cidadão “sujeito de direito” a 

partir das especificidades e diferenças do território rural, que possibilitam o diálogo entre os 

saberes transformando-se em conteúdos de aprendizagem. 

As Práticas Curriculares no Paradigma da Educação do Campo são possibilidades de 

no presente se construir uma sociedade que se paute em relações de solidariedade, de 

igualdade, de respeito, de coletividade e de alteridade, como destaca Caldart (2000, p. 8):  

 

Quando nos assentamentos os Sem Terra buscam construir novas relações 

sociais de trabalho, e novos formatos para a vida em comunidades do campo, 
afirmam uma cultura centrada no bem-estar da coletividade, e se 

contrapõem, portanto, à absolutização do indivíduo, que é característica 

dominante da sociedade capitalista. 

 
 

Através de práticas propositivas como estas, os povos campesinos compuseram 

inúmeros espaços de contestação às ações subalternizadoras que marcaram o território rural 

especificamente a educação escolar, materializando tanto a Desobediência Civil quanto a 

Desobediência Epistêmica. No plano político, os Movimentos Sociais Campesinos 

conseguiram demarcar um conjunto de questões que apontam numa perspectiva crítica e de 

resistência às manifestações de depreciação das culturas dos povos campesinos nas Práticas 

Curriculares das escolas localizadas no território rural. 

As lutas que até então ganhavam espaço nas instituições não-formais de educação são 

levadas para as Políticas Nacionais de Educação do país. Para tanto, os diferentes 

Movimentos Sociais do Campo realizaram Encontros Regionais, Nacionais e Internacionais, 

Fóruns e Conferências forçando a constituição de Políticas Educacionais que garantissem o 

trato das diferenças socioculturais, políticas, econômicas e epistêmicas dos povos campesinos. 

Vale esclarecer que faremos esta discussão numa seção específica, na contextualização das 

Políticas Nacionais para a Educação do Campo. 

Do final de 1990 até atualmente, os Movimentos Sociais Campesinos vêm lutando por 

Políticas Educacionais que garantam o trato dos saberes dos povos campesinos nas escolas. 

Diferentemente do Paradigma Rural Contra-Hegemônico, que ganha materialidade, 
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predominantemente nos espaço não-formais de educação, a necessidade é atender a todos os 

espaços educacionais que estejam localizados no território rural. 

No Paradigma da Educação do Campo, a sociedade é compreendida como um todo, 

articulado um continuum rural-urbano, o fim do isolamento entre o território urbano e o 

território rural. 

 

Uma relação que aproxima e integra dois polos extremos. Nesta segunda 
perspectiva, a hipótese central é de que, mesmo ressaltando-se as 

semelhanças entre os dois extremos e a continuidade entre o rural e o 

urbano, as relações entre o campo e a cidade não destroem as 

particularidades dos dois polos e, por conseguinte, não representam o fim do 
rural; o continuum se desenha entre um polo urbano e um polo rural, 

distintos entre si e em intenso processo de mudança em suas relações... As 

particularidades de cada um não são anuladas, ao contrário é a fonte da 
integração e da cooperação, tanto quanto das tensões e dos conflitos 

(WANDERLEY, 2001, p. 33). 
 
 

Assim, não existem a classificação e a hierarquização entre urbano superior e rural 

inferior. O sujeito de direito é tanto os povos que vivem no território rural quanto os povos 

que vivem no território urbano, onde as diferenças não são utilizadas para hierarquizar e 

subalternizar, mas promover o diálogo entre os diferentes espaços e saberes. Neste caso, o 

sujeito de direito, o sujeito campesino, tem uma relação de pertencimento com o território 

rural, extrapolando a ideia de território rural como mero espaço geográfico, pois o “rural não é 

uma essência, a-histórica, que deva ser reconhecida indistintamente, em todos os lugares e 

todos os tempos” (WANDERLEY, 2012, p. 17). O território rural é o lócus de enunciação, 

produção e reprodução de epistemes outras. 

Neste sentido, as Práticas Curriculares vivenciadas compreendem a particularidade dos 

modos de vida destes sujeitos que se constroem e reconstroem em diálogo com outros saberes 

e espaços que estão para além do território rural. Para os Movimentos Sociais Campesinos, a 

distinção entre conhecimento empírico e conhecimento científico tem criado uma leitura 

simplista sobre que são saberes e conteúdos de aprendizagem. 

Os saberes dos povos campesinos compreendem os modos de vida dos diferentes 

sujeitos no território rural, como esclarece Tepepa (2006, p. 283): 

 

Los modos de vivir implia, entre otras cosas, que este campesino toma 
decisiones a partir de un conocimiento práctico, hay una sabiduría extenta de 

ideologías, tal sabiduría para la vida le hace reparar por exemplo en que no 

cuento con tierras propias, sino las renta. 
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Os modos de vida dos povos campesinos produzem significados, valores, 

comportamentos e ideias que correspondem aos aprendizados que se dão através das relações 

culturais e políticas envolvendo seus saberes sobre a vida no campo e através de diferentes 

aspectos. De acordo com os estudos de Núñez (2006, p. 291), os saberes dos povos 

campesinos compreendem os seguintes aspectos: 

 

Geográfico – Son conocimientos del espacio geográfico, terrestre y acuático, 
así como fenómenos metereológicos y climáticos (geoformas, topografía, 

clima, vientos, nubes, etc.); Físico – Conocimientos de los minerales, rocas, 

suelos, recursos hidráulicos; Eco-geográfico – Incluyen las masas de 

vegetación, el relieve, La topografía y los suelos, los agro-habitats, 
losmicrohabitats; Biológico – Plantas, animales, hongos; Estrutural – Se 

refiere a los elementos naturales distinguidos como discontinuidades em la 

naturaleza; Dinâmico – Processo cognitivo que permitehacer referencia a 
fenómenos o procesos de La naturaleza; Relacional – Atiende a las 

relaciones entre los elementos y los procesos, o entre ambos; Utilitário – 

Refiere a la utilidad de los elementos o de los fenómenos naturales. 
 

 

Assim, os saberes dos povos campesinos correspondem às epistemes dos povos 

subalternizados, ou seja, saberes que têm especificidades tanto nas relações socioculturais, 

políticas e econômicas quanto na organização, nas suas experiências e nas vivências em 

sociedade, ou seja, saberes fronteiriços, Epistemologias de Fronteira. Logo, são saberes que 

resultam do diálogo entre os saberes do território rural e os outros saberes, constituindo com 

isso epistemologias Outras, conteúdos de aprendizagem Interculturais. 

Assim, são conteúdos de aprendizagem o “lugar da pequena produção, do sem-terra, 

do posseiro, do indígena, do quilombola, dos atingidos pelas barragens, dos arrendatários, 

meeiros, porcenteiros, boias-frias” (SOUZA, 2006, p. 24). Isto se deve ao fato de que os 

povos campesinos são sujeitos que têm um jeito próprio de ver e conviver com o mundo, pois 

são sujeitos de histórias, de lutas, sujeitos de intervenção como alguém que constrói e que está 

participando de um projeto social através de diferentes processos educativos. 

Para Arroyo (2009), é função das escolas interpretar os processos educativos que 

acontecem fora dela, fazer uma síntese, organizar esses processos educativos em um projeto 

pedagógico. Um currículo é organizado e socializado com base nos saberes historicamente 

produzidos pelos povos campesinos, dando instrumentos científico-técnicos para que estes 

interpretem e intervenham na sociedade, a garantia de que os currículos tratarão dos saberes 

elaborados no território rural através da luta e a prática social dos povos campesinos. Assim, 

 

Incorporar no Currículo do campo os saberes que preparam para a produção 

e para o trabalho, os saberes que preparam para a emancipação, para a 
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justiça, os saberes que preparam para a realização plena do ser humano como 

humano (ARROYO, 2009, p. 83). 

 
 

Uma educação escolar que não discrimina o jeito de ser dos povos campesinos, mas 

que valorize a sua cultura, para através dela dialogar com os diferentes saberes presentes na 

sociedade. Uma educação dos e não para os povos do campo, onde os protagonistas são 

aqueles que tiveram historicamente seus modos de ser, de viver e conviver subalternizados e 

silenciados. De acordo com Caldart (2004, p. 152), os sujeitos campesinos são 

 

Aquelas pessoas que sentem na própria pele os efeitos desta realidade 

perversa, mas que não se conformam com ela. São os sujeitos da resistência 

no e do campo: sujeitos que lutam pra continuar sendo agricultores apesar de 
um modelo de agricultura cada vez mais excludente; sujeitos da luta pela 

terra e pela Reforma Agrária; sujeitos da luta por melhores condições de 

trabalho no campo; sujeitos de resistência na terra dos quilombos e pela 
identidade própria desta herança; sujeitos da luta pelo direito de continuar a 

ser indígena e brasileiro, em terras demarcadas e em identidades e direitos 

sociais respeitados; sujeitos de tantas outras resistências culturais, políticas, 
pedagógicas. 

 

 

A educação para os povos campesinos se sustenta na prática social coletiva, em que a 

escola é vista como um dos espaços que contribui para difusão dessas práticas. A escola é 

mais um dos lugares onde se educa, pois os processos educativos acontecem, 

fundamentalmente, nas lutas, no trabalho, na produção, na família, na vivência cotidiana. 

Uma educação escolar que compreende o processo de ensino aprendizagem através da 

realidade sociocultural e epistêmica dos povos campesinos, onde as estratégias pedagógicas 

superam os limites da sala de aula, construindo espaço de aprendizagem que extrapola este 

limite, e que permite o diálogo com os saberes produzidos e disseminados fora da escola. 

Para caracterizar os saberes dos povos campesinos partimos de três dimensões inter-

relacionadas: saberes da terra, saberes socioculturais e saberes da organização social. Como 

podemos observar na Figura IV. 
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FIGURA IV - SABERES DOS POVOS CAMPESINOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Os saberes da terra correspondem às relações estabelecidas pelos povos campesinos 

que tratam das atividades desenvolvidas na produção, no desenvolvimento e no cultivo de 

plantas e animais, como também, a visão de terra como espaço familiar ou como coletivo de 

produção, que expressa a heterogeneidade nas relações socioculturais, como esclarece 

Antunes-Rocha e Martins (2009, p. 18):  

 
Culturalmente, significa aprender com a Terra, aprender com o campo os 

modos genuínos de olhar para a vida do homem, em sintonia com a vida na 

natureza. Sociologicamente e politicamente, significa conhecer e dialogar 

com diferentes modos de organização da sociedade e das lutas políticas. 
Discursivamente, significa reconhecer o poder que tem os gestos, as cores, 

as imagens e a as palavras escolhidas para a luta como saberes legítimos. 

 
 

São saberes construídos na constante interação com as produções e as vivências dos 

povos campesinos, saberes que expressam as relações sociais que caracterizam suas 

identidades e que possibilitam o sentimento de pertencimento ao meio rural, sendo, portanto, 

através das vivências coletivas que acontece o processo de construção dos saberes e da 

produção dos significados. 

De acordo com Fernandes e Molina (2005), uma das discussões que possibilitam 

entender esses saberes é a discussão sobre território nas instituições escolares. Para este autor, 

o desenvolvimento territorial dos povos do campo está ameaçado pelas agroindústrias, que 

estão a cada dia desmatando mais florestas e poluindo cada vez mais o meio rural. Outro 

aspecto são as relações de trabalho, quando as agroindústrias passam a usar de meios 

degradantes à natureza comprometendo os mananciais de água e os solos e com isso 

contribuindo para a diminuição de práticas em solo já degradados. 

Uma das possibilidades de reverter essa realidade, salientam Fernandes e Molina 

(2005), é o Desenvolvimento Sustentável que só poderá mudar a realidade se tiver como 
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protagonistas do processo os povos campesinos. E é para que isso ocorra que é necessária a 

realização de um projeto de educação que contemple todos os níveis de ensino, em que os 

currículos escolares tratem dos saberes da terra através da lógica dos povos campesinos. São 

temáticas relacionadas a esses saberes: 

 Agricultura Familiar; 

 Economia Solidária; 

 Desenvolvimento Sustentável; 

 Território Rural Sustentável; 

 Tipos de organização de trabalho no meio rural. 

Já os saberes socioculturais correspondem àqueles que caracterizam as relações entre 

os sujeitos no meio rural quanto às suas crenças, aos seus costumes, às suas ciências, bem 

como o modo de pensar, de fazer, de agir no meio rural construído e atuando na sociedade. 

Esses saberes estão em constante diálogo com os saberes da terra, pois se articulam com a 

necessidade de se ter no meio rural uma qualidade de vida que não colaca em risco a natureza. 

Para Souza (2009), as relações socioculturais são compreendidas nos espaços coletivos 

que permitem como reflexão tanto os problemas vividos no território rural quanto nas lutas 

pelos direitos sociais, cuja reflexão permite a aprendizagem do que seja direito social não 

efetivado e do que seja direito humano. São temáticas relacionadas a esses saberes: 

 Sistemas de produção e processos de trabalho; 

 Religiosidade; 

 Identidade Cultural dos campesinos. 

Os saberes da organização social correspondem àqueles que caracterizam a forma 

como os povos campesinos se organizaram em prol da sustentabilidade territorial, sob a lógica 

da participação e da mobilização popular (CALDART, 2009). Esses saberes perpassam pelas 

relações de poder público e Movimentos Sociais Campesinos, bem como pelas questões que 

tratam dos interesses dos povos campesinos. 

Esses saberes da organização social remetem às decisões dos atores sociais envolvidos 

na luta pelos direitos sociais e epistêmicos, ou seja, os processos de militância dos 

movimentos sociais campesinos, dentre estes podemos destacar o que “brota do aprendizado 

de que o que educa os Sem Terra é o próprio movimento de luta, em suas contradições, 

enfrentamentos, conquistas e derrotas” (CALDART, 2009, p. 98). 

Neste viés uma organização coletiva, “onde o coletivo assume a co-responsabilidade 

de educar o coletivo, onde a escola no meio rural torna-se um espaço de aprendizagem não 
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apenas de formas de cooperação” (CALDART, 2009, p. 100), mas principalmente de uma 

visão de mundo, ou de uma cultura, onde o ‘natural’ seja pensar no bem de todos, são 

temáticas relacionadas a esses saberes: 

 A Reforma Agrária; 

 Militância dos Movimentos Sociais Campesinos. 

Diante destas caracterizações, pudemos entender com bases nos referenciais teóricos, 

dentre estes Caldart (2009), que a educação escolar precisa atender a esses processos 

repensado, sobretudo no âmbito dos currículos, como estes estão tratando dos saberes dos 

povos campesinos. Os saberes dos povos campesinos envolvem as diferentes formas de 

compreender o território rural, pois os povos campesinos não anulam os saberes já existentes, 

mas os compreendem tomando como lente os seus saberes, as suas epistemes, pois, a 

Educação do Campo tem como princípios 

 

A intencionalidade de resistência cultural e também de transformações 

culturais em vista de uma humanização mais plena; Educação do Campo é 

intencionalidade de formação dos sujeitos das lutas sociais que estão em sua 
origem; Educação do Campo é intencionalidade de educar e reeducar o povo 

que vive no campo, na sabedoria de se ver como “guardião da terra” e não 

apenas como seu proprietário ou quem trabalha nela. Ver a terra como sendo 
de todos que podem se beneficiar dela. Aprender cuidar da terra e apreender 

destes cuidados algumas lições de como cuidar do ser humano e de sua 

educação (CALDART, 2004, p. 155). 

 
 

A luta por uma Educação do Campo compreende a relação território rural – território 

urbano em um processo de interdependência que se constitui como espaço propício para 

reflexões interculturais espaço de fronteira de diálogos. Esse processo fomenta discussões que 

contribuem na desconstrução do imaginário sobre a relação hierárquica que se constituiu entre 

território rural e o território urbano. Neste viés, o currículo possibilita o diálogo dos diferentes 

saberes, onde os conteúdos de aprendizagem contribuem para as relações interpessoais e de 

inserção social. 

Logo, quando buscamos compreender qual o sentido dos saberes dos povos 

campesinos nas Práticas Curriculares das escolas localizadas no território rural, estamos 

reforçando a intencionalidade das lutas dos povos campesinos por sua condição epistêmica. 

Estamos, especialmente como moradora, estudante e professora no território rural, exercendo 

a Desobediência Civil e Epistêmica necessária à constituição de um Projeto de sociedade 

Decolonial. 
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TECITURAS OUTRAS DO CONHECIMENTO 

Meu irmão à frente, à esquerda nosso vizinho, logo atrás um primo, nosso pai e nosso tio na 

colheita de pimentão. 

Foto: Margarida (minha mãe), 1999. 
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CAPÍTULO 4 CURRÍCULO 

 

Neste capítulo é apresentada a segunda categoria teórica, currículo. Para tanto, nos 

reportaremos a três Perspectivas Teóricas de Currículo: Tradicional, Crítica e Pós-Crítica. 

Nestas perspectivas, elencamos elementos que caracterizam a organização, o planejamento e 

os conteúdos de aprendizagem. 

Para tanto, organizamos o capítulo em quatro seções: a) Situando o conceito de 

currículo; b) Perspectiva Teórica de Currículo Tradicional; c) Perspectiva Teórica de 

Currículo Crítico; d) Perspectiva Teórica de Currículo Pós-Crítico. 

 

4.1 Situando o conceito de currículo 

 

Etimologicamente, o termo currículo é derivado da palavra latina currere/scurrere, que 

significa correr, lugar onde se corre, curso, caminho, sentido
26

. Refere-se à ideia de “ordem 

como sequência” e à “ordem como estrutura”. Este último sentido remete ao conjunto das 

práticas difundidas nas universidades e nas escolas no século XVI, onde apareceu pela 

primeira vez a expressão curriculum, aplicada à educação escolar. 

De acordo com Silva (2011), outros significados são atribuídos à palavra currículo 

relacionando-o ao cotidiano escolar; neste, o currículo é entendido através de três dimensões: 

Oficial, em Ação e Oculto. O Currículo Oficial vai desde as orientações nacionais para 

organização do ensino, como os guias curriculares propostos pelas redes de ensino, àquilo que 

acontece em sala de aula, como programa das disciplinas e os planos de ensino dos 

professores. O Currículo em Ação corresponde às práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

escolas, sendo o resultado do que é ensinado. O Currículo Oculto representa aquilo que está 

implícito, ou seja, é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar e que, 

necessariamente, mesmo sem fazer parte do Currículo Oficial, contribui para as aprendizagens 

educativas. 

O currículo, através das propostas feitas pelas redes de ensino, dos programas das 

disciplinas e dos planos de ensino dos professores, traz o que será ensinado, o Currículo 

Oficial. Assim, o currículo como ideia de organização, prévia ou não, de 

experiências/situações de aprendizagem realizadas por docentes/redes de ensino e como 

forma a orientar o processo educativo, resulta no Currículo Prescrito. 

                                                             
26 Pacheco (2005) diz que currículo deriva de currere (caminho, jornada, percurso a seguir). 
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Para Sacristán (2000), o Currículo Prescrito compreende os conteúdos e as orientações 

que podem ser determinantes para a elaboração das matérias escolares e as Práticas 

Curriculares. Assim,  

 

Não podemos esquecer que o Currículo supõe a concretização dos fins 

sociais e culturais, de socialização, que se atribui à educação escolarizada, 
ou de ajuda ao desenvolvimento, de estimulo e cenário do mesmo... Quando 

definimos o Currículo estamos descrevendo a concretização das funções da 

própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento histórico e 
social determinado, para um nível ou modalidade de educação, numa trama 

institucional (SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

 

 

Ao definir o currículo estamos definindo também a concepção de sujeito, de sociedade 

e de educação escolar expressos nos conteúdos de aprendizagem vivenciados na Prática 

Curricular. De acordo com Zabala (2002, p. 19), “os conteúdos de aprendizagem selecionados 

tornam concretas as respostas que definem a função social que cada país ou cada pessoa 

atribui ao ensino”. Assim, o currículo traz elementos que materializam a função da educação. 

Ainda sobre os conteúdos de aprendizagem, Zabala (1998, p. 30) esclarece que estes são 

 

Tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos que 

não apenas abrangem as capacidades cognitivas, como também incluem as 

demais capacidades. Deste modo, os conteúdos de aprendizagem não se 
reduzem unicamente às contribuições das disciplinas e das materiais 

tradicionais. Portanto, também serão conteúdos de aprendizagem todos 

aqueles que possibilitam o desenvolvimento das capacidades motoras 
afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. 

 

 

Desta forma, podemos afirmar que também são os conteúdos de aprendizagem os 

saberes dos povos campesinos, pois trazem as aprendizagens construídas no território rural 

que historicamente foram silenciadas, mantidas fora do currículo das escolas. Neste sentido, 

não podemos entender o currículo apenas como um tratado pedagógico ou um guia didático 

que oferta planos elaborados com os conteúdos a serem aplicados pelos professores, mas 

conteúdos de aprendizagem que estão em diálogo com os saberes locais, conteúdos de 

aprendizagem interculturais. 

Sobre estes aspectos, Santiago (1990) evidencia que os estudos no campo do 

conhecimento curricular têm revelado a necessidade de uma abordagem ampla de currículo, 

implicando no trato das questões explícitas e implícitas da Prática Curricular nas escolas, pois 

o currículo não é uma mera prescrição de programas e de conteúdos. Compreende-se por 



 87 

questões explícitas a organização, o planejamento e o tempo curricular, bem como a seleção 

dos conteúdos de aprendizagem. 

Essa abordagem ampla de currículo possibilita-nos entender que não falamos de 

Prática Curricular, mas de Práticas Curriculares, pois cada professor (a) traz um contexto e 

uma finalidade para sua prática que explicita uma visão de mundo. Assim, por Práticas 

Curriculares podemos entender um momento em que alunos e professores vivenciam 

experiências nas quais constroem e reconstroem conhecimentos e saberes envolvendo tanto as 

questões explícitas quanto as questões implícitas (MOREIRA, 1995). 

As Práticas Curriculares compreendem o momento de planejamento das atividades 

curriculares, bem como a vivência destas atividades. São práticas que são produzidas na 

relação professor(a)-estudante pautada no currículo prescrito e ganham materialidade no 

cotidiano escolar. 

Desta forma, falar de Práticas Curriculares implica entender que estas práticas trazem 

em sua materialização as concepções de sujeito campesino, de sociedade, de educação escolar 

e de saberes dos povos campesinos vêm orientando os (as) professores (as) no território rural, 

neste caso, no que diz respeito à relação com os saberes dos povos campesinos. Para tanto, 

faz-se necessário refletir sobre organização deste currículo na escola, o seu planejamento, 

bem como qual o sentido atribuído aos saberes dos povos campesinos quando tratados nas 

Práticas Curriculares desenvolvidas nas escolas. Neste sentido, esclarece Alves (2012, p. 62-

63): 

 

Em lugar de tentar ensinar à realidade o que ela deveria ser, pensamos ser 

mais apropriado e profícuo compreender sua complexidade, as redes de 
saberes, poderes e fazeres que nela se tecem e que a habitam, as articulações 

entre as diferentes dimensões do real que dão origem às práticasteorias 

educacionais cotidianas, incluindo entre os fios dessas redes – porque 
sempre aí estão – aqueles que são pensados em processos oficiais 

determinadores de Currículos. 

 

 

Assim, compreender o currículo enquanto práticasteorias, ou seja, ao mesmo tempo, 

produtos e produtoras de diálogos que as constituem e por elas são constituídas, é considerar 

que teorias e Práticas Curriculares se produzem, umas às outras, em diferentes momentos 

históricos com a participação tanto dos professores quanto dos alunos e da comunidade 

escolar. Na realidade pesquisada, é compreender como o território rural que é material e 

imaterial reflete nas Práticas Curriculares. 

Neste sentido, entendemos que para compreender o sentido dos saberes dos povos 

campesinos tratados nas Práticas Curriculares, faz-se necessário saber, também, quais as 
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fontes utilizadas pelos (as) professores (as) para tratar dos saberes dos povos campesinos, em 

que atividades esses saberes são tratados, qual o lugar/tempo curricular dedicados a estes 

saberes e que Perspectivas Teóricas estão presentes nas Práticas Curriculares.  

Para darmos conta desta discussão, fizemos a opção de compreender o currículo 

através de três Perspectivas Teóricas: Tradicional, Crítica e Pós-Crítica. É importante ressaltar 

que as escolhas pelo estudo destas teorias não anulam a existência de outras Perspectivas 

Teóricas, muito menos a articulação entre elas, pois compreendemos que umas influenciam as 

outras. A título de sistematização, focamos nas teorias curriculares as seguintes discussões: 

sociedade, sujeito, cultura, educação e currículo, esta última enquanto concepção de 

organização, de planejamento e de conteúdos de aprendizagem. 

 

4.2 Perspectiva Teórica de Currículo Tradicional 

 

Para discutirmos sobre esta Perspectiva Teórica subdividimos estes estudos em três 

momentos: no primeiro momento situamos a origem histórico-epistêmica da Perspectiva 

Teórica Tradicional; no segundo momento apresentamos as concepções de sociedade, de 

sujeito, de cultura e de educação que embasam o Currículo Tradicional; no terceiro momento 

caracterizamos o Currículo Tradicional quanto à sua organização, ao planejamento e aos 

conteúdos de aprendizagem. Vale esclarecer que explicaremos esta Perspectiva Teórica 

através de três Tendências: Eficienticista, Progressista e Tecnicista. 

A discussão sobre currículo emerge da institucionalização da educação de massas. 

Esse movimento surge com o objetivo de democratizar a escolarização secundária visando 

atender ao processo de crescente industrialização e urbanização no início do século XX. 

Ressaltamos que a discussão de Currículo Moderno não surge tendo como referência o 

território rural e suas formas de vida e de produção econômica. 

De acordo com Silva (2011), foram as condições relacionadas à institucionalização da 

educação de massas que levaram à constituição do campo de estudos do currículo, surgindo 

nos Estados Unidos como campo específico profissionalizado. Dentre estas condições 

relacionada à institucionalização da educação estão 

 

A formação de uma burocracia estatal encarregada dos negócios ligados à 

educação; o estabelecimento da educação como objeto próprio de estudo 

científico; a extensão da educação escolarizada em níveis cada vez mais 
altos, a segmentos cada vez maiores de população; as preocupações com a 

manutenção de uma identidade nacional, como resultado das sucessivas 
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ondas de imigração; o processo de crescente industrialização e urbanização 

(SILVA, 2011, p. 22). 

 
 

A organização das atividades educacionais que até então eram pautadas pelo modelo 

de Currículo Humanístico Clássico
27

 passou a ser questionada, pois não atendia à crescente 

modernização da sociedade. É neste contexto que surgem as Tendências de Currículo 

Eficienticista e Progressista, sendo o primeiro iniciado por Bobbitt e consolidado por Tyler, 

claramente voltado para o desenvolvimento econômico, e o segundo liderado por Dewey, 

preocupado com a construção da democracia. 

As demandas voltadas à educação escolar aumentam como resultado do rápido 

processo de industrialização e de urbanização da sociedade que gerou uma carência de 

trabalhadores que tivessem uma educação escolar para atender ao setor produtivo. Estas 

necessidades aumentaram a preocupação com a eficiência da escola, que tem como função 

formar o jovem segundo a crescente industrialização da sociedade, permitindo a participação 

na vida política e econômica. A escola e o currículo são, portanto, importantes instrumentos 

de controle social, explicitamente associado ao desenvolvimento industrial e urbano na 

sociedade. Neste caso, o território rural representa o atraso, sequer é considerada a 

necessidade de alfabetizar os sujeitos campesinos. 

Assim, ressaltamos a discussão sobre currículo no contexto de valorização da 

industrialização, da urbanização, da cientificidade da sociedade. Diante destas demandas, 

Bobbitt produz o livro The Curriculum, onde define que o currículo tem a função de preparar 

o aluno para a vida adulta economicamente ativa, industrial e urbana, onde ratificava a ideia 

de que a educação escolar é um instrumento fundamental para o progresso da sociedade. 

Bobbit alicerça suas bases teóricas nos princípios da Administração Científica do Trabalho, 

desenvolvendo o que designou de “grande consciência de grupo” que deveria atuar para fins 

comuns do capitalismo industrial. 

O currículo, com isso, correspondia a um mecanismo de controle, definindo “o quê?” e 

“por quê?” ensinar determinados saberes como conteúdos de aprendizagem válidos, 

conteúdos extremamente eficienticista. Neste viés, o currículo servia como instrumento de 

“equalização social”, onde a sociedade é concebida harmoniosamente tendendo à integração 

de seus membros compreendida na hierarquização social como um fenômeno “natural”, 

produzida pelo não domínio do conteúdo de aprendizagem repassado na escola. Essa 

                                                             
27 Compreendem os saberes universais das artes da Idade Média, herdadas da Antiguidade Clássica Greco-

Romana, o trívium e o quadrívium. No primeiro, a ordem dos saberes era a gramática, a dialética e a retórica. 

No segundo, os saberes pautavam-se na aritmética, na música, na geometria e na astronomia (SILVA, 2011). 
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hierarquização, portanto, constitui um desvio, uma distorção que podia ser corrigida, pois o 

“natural” era ser uma sociedade urbana, pautada pelo desenvolvimento industrial, onde todos 

a través de suas capacidades individuais são capazes de chegar ao ideal de sociedade e tornar-

se sujeito de direito, neste caso, o sujeito urbano. 

Concorrendo com o eficientismo no controle da elaboração do currículo, a concepção 

Progressista compreende a educação escolar como meio de diminuir as desigualdades 

socioeconômicas geradas pela industrialização. Para os progressistas, a distribuição desigual 

do poder na sociedade podia ser corrigida, pois entendiam esta enquanto uma distorção da 

sociedade passível de ser transformada pela ação humana. A educação e o currículo, nesta 

Tendência, são instrumentos para formar indivíduos capazes de atuar na busca pela superação 

das diferenças na busca de chegar ao desenvolvimento industrial e urbano, Moderno-Colonial. 

Dewey ressaltava que o foco do currículo estava sobre os interesses e as experiências 

das crianças e dos jovens, onde o currículo representava um dos instrumentos para o 

progresso e a reforma social. Para o Progressivismo, a educação escolar era um processo 

contínuo e não uma preparação, apenas, para a vida adulta, estando o foco voltado à resolução 

de problemas sociais. Contudo, vale ressaltar que o sujeito de direito continuava sem o urbano 

desenvolvido, em que o Currículo servia como instrumento tanto da Colonialidade do Saber 

quanto da Colonialidade do Ser, este exercendo o controle do que ensinar com conteúdos de 

aprendizagem válido, condicionando que sujeito a escola deveria formar. No caso, sujeitos 

subalternizados, inferiorizados. 

Na tentativa de articular a abordagem técnica com a eficienticista, Tyler traz a 

compreensão de currículo como processo de racionalização dos processos educacionais, 

estando o Currículo Prescrito atrelado à vida do trabalho e às funções exercidas pelos sujeitos 

na sociedade. Os estudos de Bobbitt são consolidados por Tyler, quando traz a ideia de 

organização e de desenvolvimento do currículo, transformando-o em um campo 

especializado, em que apenas aqueles ditos especialistas poderiam definir como elaborar o 

currículo, bem como que conteúdos de aprendizagem deveriam ser ensinados, forjando a 

Geopolítica do Conhecimento Moderno-Colonial. 

A organização e o desenvolvimento do currículo, de acordo com Tyler, deveriam ser 

orientados pelos seguintes estruturantes: “definição dos objetivos de ensino; seleção e criação 

de experiências de aprendizagens apropriadas; organização dessas experiências de modo a 

garantir maior eficiência ao processo de ensinos; e avaliação do Currículo” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 25). Estes estruturantes condicionaram o currículo nos grandes centros 

urbanos, servindo como referência a ser seguida também nas escolas do território rural. 
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O sujeito de direito é o dominante, aquele que forja uma relação de superioridade 

autodenominando-se referência, com isso são marginalizados todos aqueles que não se 

enquadrassem. Neste caso, eram subalternizados e invisibilizados os saberes dos povos 

campesinos. Para tanto, defendiam-se a liberdade e os interesses individuais na sociedade 

Moderna, onde os sujeitos eram reconhecidos como particulares dotados de competências 

individuais, que se adaptavam às normas e aos valores dessa sociedade urbanizada. A cultura 

compreendia o desenvolvimento das aptidões individuais frente à industrialização e à 

urbanização da sociedade, ou seja, tudo aquilo passível de ser selecionado e ensinado como 

saber válido na sociedade. Esta ideia de cultura classifica como cultura erudita a do dominante 

e como cultura popular a produzia pelos subjulgados. 

A organização do currículo está atrelada ao princípio de que a educação é um 

instrumento de equalização social Moderno/Colonial. Para tanto, o currículo se apresenta 

como um programa pensado por especialistas externos à escola, que constroem uma lista de 

conteúdos de aprendizagem, que têm como lócus de enunciação a lógica urbana, a ser 

transmitida numa progressão lógica, estabelecida pelo professor, sem levar em conta as 

experiências dos alunos como esclarece Zabala (2002, p. 18): 

 

Desse modo, uma divisão e uma organização de conteúdos que haviam 

nascido sob. Interesses em um corpo cada vez mais fechado de 
“especialistas” disciplinares. O resultado desse processo é uma seleção, uma 

estruturação e uma organização dos conteúdos de aprendizagem a partir de 

critérios disciplinares. 
 

 

Uma seleção que visa atender ao papel propedêutico da educação escolar. A 

organização das disciplinas é disciplinar, onde as disciplinas estão postas uma depois da 

outra, sem existir qualquer tipo de conexão entre elas. Neste tipo de organização, os 

conteúdos de aprendizagem são aglomerados em disciplina, com generalizações de discussões 

presentes em cada matéria curricular determinando o que ensinar e como ensinar. 

O currículo como conteúdos a serem ensinados teve alicerce na tradição anglo-saxã 

compreendendo a finalidade dos conteúdos de aprendizagem, tendo um caráter estritamente 

técnico, onde os conteúdos por diversas vias “são moldados, decididos, selecionados e 

ordenados fora da instituição escolar, das aulas, das escolas e à margem do professores/as” 

(SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 121). 

A tradição anglo-saxã instituiu a quem competia estabelecer o que devia ser ensinado, 

neste caso, competia a uma pequena parcela branca, europeia, hetero e cristã, aos 

especialistas, administradores e políticos determinar o que ensinar e a quem ensinar, 
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ocasionando na imposição de saberes únicos, verdadeiros e universais, um Currículo 

Monocultural. Nesta tradição, o conhecimento é pensado como processo de distanciamento da 

experiência, do real vivido. O real pensado seria construído por mentes privilegiadas através 

de métodos sofisticados, distante do viver cotidiano comum, ou seja, dos modos de vida 

daqueles subjulgados e subalternizados. De acordo com Arroyo (2011, p. 116), 

 
Essa polarização entre conhecimento e experiência passou a operar como 

padrão de hierarquização de saberes e, sobretudo, de experiências e de 

coletivos sociais e profissionais. Nessa hierarquia se supõe que os coletivos 
superiores produzirem experiências e conhecimentos nobres, enquanto que 

aos coletivos tidos como inferiores, atolados nas vivências comuns do 

trabalho e da sobrevivência produzirem saberes comuns. (...) As concepções 

de conhecimento e de Currículo com que fomos formados como 
profissionais do ensino estão impregnadas dessas dicotomias 

hierarquizadoras e segregadoras de experiências e de conhecimentos. 

 
 

Nestes aspectos, competia à escola propagar através dos seus currículos a ideia de 

saberes válidos apresentados como conteúdo de aprendizagem. Nesta estrutura 

hierarquizadora, os conteúdos de aprendizagem compreendiam a materialidade da assepsia 

cultural dos saberes de diferentes povos inferiorizados, dentre estes, os povos campesinos. 

A organização curricular, com isso, reduz-se à necessidade de atender aos objetivos 

impostos pelo programa, difundindo a instrução e a transmissão dos conhecimentos 

“acumulados pela humanidade” e sistematizados logicamente em conteúdo de aprendizagens 

enciclopedistas, na verdade de uma determinada classe social. Um currículo centrado no 

conteúdo de aprendizagem a ser transmitido, segundo uma gradação lógica, ou seja, ênfase 

nos exercícios, na repetição de conceitos e fórmulas e na memorização, visando disciplinar a 

mente e formar hábitos. Aos alunos cabia a função de assimilar os saberes que lhes eram 

transmitidos. 

Os conteúdos de aprendizagem são saberes acumulados pelas gerações adultas 

dominantes e repassados aos alunos como verdades universais. Esses conteúdos visam 

preparar os alunos para a vida econômica sendo determinados pela sociedade burguesa e 

ordenados na legislação. Os conteúdos de aprendizagem são separados da experiência dos 

alunos e das realidades sociais valendo, apenas, o valor intelectual e disciplinador. Para tanto, 

a Prática Curricular reforçava a ruptura entre o saber válido, Moderno-colonial, e o saber não-

válido, as epistemes outras. 

A Perspectiva Teórica de Currículo Tradicional funda-se na Colonialidade e 

consolida-se na Geopolítica do Conhecimento, à medida que determina o que é validado 
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como saber, o que deve ser ensinado, como deve ser transformado em conteúdos de 

aprendizagem a serem ensinados. Para tanto, a escola através do Currículo cumpria a função 

de ajustar e adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentido de aceitação dos 

demais e pelos demais, exercida pela Colonialidade do Ser, onde os sujeitos negam sua 

condição de sujeito campesino, incorporando a condição de sujeito urbano. 

O Currículo Tradicional serve ao que Arroyo (2012) denomina de Pedagogia de 

Conformação ou do desenraizamento. Esta Pedagogia faz a expropriação dos saberes dos 

sujeitos subalternizados, produzindo o outro inexistente através da conformação do outro 

como coletivos inferiores e sub-humanos, como pudemos observar no Paradigma da 

Educação Rural Hegemônica. A Prática Curricular orientada por esta Perspectiva Teórica 

contribui para o silenciamento dos diferentes saberes no território rural, pois o (a) professor 

(a) serviu apenas como transmissor de saberes técnicos científicos descontextualizados da 

vida dos povos campesinos. 

 

4.3 Perspectiva Teórica Crítica de Currículo 

 

A Perspectiva Teórica Crítica de Currículo questiona a racionalização contida na 

cientificidade da Teoria Tradicional de Currículo. Na Perspectiva Crítica, o currículo resulta 

da relação de poder estando sempre presente intencionalidades políticas, econômicas, nunca 

sendo neutras e desinteressadas e será explicada através de duas Tendências: a Nova 

Sociologia da Educação e o Movimento de Reconceptualização. 

De acordo com Silva (2011, p. 29), “as Teorias Críticas do Currículo efetuam uma 

completa inversão nos alicerces das Teorias Tradicionais”. Isso se deve ao fato de que para as 

Teorias Tradicionais de Currículo não era preocupação fazer qualquer tipo de questionamento 

aos arranjos educacionais existentes ou às formas dominantes de conhecimento, a formação 

social dominante, visto que os modelos tradicionais de Currículo estavam preocupados, 

apenas, nas atividades técnicas de como fazer o currículo. 

As Teorias Críticas de Currículo, contudo, começam a colocar em xeque os 

pressupostos presentes nos processos educacionais. Enquanto as Teorias Tradicionais de 

Currículo eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação, as Teorias Críticas de Currículo são 

teorias de desconfiança, de questionamento e de transformação radical, pois o importante não 

é conhecer técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que permitam 

compreender o que o currículo faz (SILVA, 2011). 
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A Nova Sociologia da Educação configurou-se como novos referenciais da análise 

sistêmica sobre o currículo. Um dos principais teóricos é Young, ao definir o conhecimento 

escolar como objeto de pesquisa da Sociologia da Educação. Com isso, o currículo passa a ser 

considerado objeto de pesquisa investigado sociologicamente, onde a questão do 

conhecimento passava a ser central. De acordo com Young, deve-se contrapor a ideia de 

conhecimento como dado objetivo entendendo-o em uma concepção de conhecimento 

condicionado e relativo, como esclarecem Lopes e Macedo (2011, p. 78): a 

 

postura é a de discutir o status de quem tem o poder de validar certos saberes 
como sendo conhecimento e, portanto, verdades, em detrimento de outros 

saberes não considerados como verdadeiros. Em sua perspectiva inicial, os 

únicos possíveis critérios de validação dos saberes são a ética e a política. 

Em outras palavras, um conhecimento é válido e legítimo se tem capacidade 
de contribuir para a libertação humana. 

 

 

Para Young, quanto mais o currículo fosse naturalizado, como único possível, legítimo 

e correto, mais eficiente é o processo de deslegitimação dos saberes excluídos desse currículo. 

Além deste teórico outros constituem a Nova Sociologia da Educação como: Althusser, 

Bourdieu e Passeron, Baudelot e Establet, Bowles e Gintis.  

Nos trabalhos do filósofo francês Althusser, temos o clássico “A ideologia e os 

Aparelhos Ideológicos de Estado”, que traz a perspectiva repressiva e ideológica do Estado. 

As categorias ideologia e aparelho ideológico do Estado foram utilizadas na reflexão sobre a 

escola tida como instrumento de reprodução da sociedade capitalista. Em seus ensaios o autor 

faz uma importante conexão entre educação e ideologia, sendo a primeira resultante da 

segunda. 

Assim como nos estudos de Althusser, as reflexões de Bourdieu e Passeron 

evidenciam as bases dominantes da cultura e do currículo, desenvolvendo o conceito de 

reprodução e com isso fez crítica ao modelo de escola. Além desse conceito eles enfatizavam 

que ao contrário da análise marxista a escola e as instituições culturais não se reduzem ao 

funcionamento econômico, pois defendem a ideia de que a escola e a cultura são metáforas da 

economia, constituindo-se em uma dinâmica da reprodução social centrada no processo de 

reprodução cultural, em que a escola reproduz a cultura dominante. 

Por fim, Baudelot e Establet desenvolvem em pormenor a tese althusseriana. Estes 

teóricos acrescentam que dentro da escola existem os “comandantes” e os “comandados”. E 

Bowles e Gintis introduzem o conceito de correspondência para estabelecer a natureza da 

conexão entre escola e produção. Esses autores enfatizam que as aprendizagens através das 
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relações sociais que ensinam aos alunos a serem subordinados favorecem o capitalismo, 

chamando atenção ao papel exercido pelas relações sociais da escola no processo de 

reprodução social. Para estes autores, a escola passa a ser analisada como integrante do 

Aparelho Ideológico do Estado, reprodutora da estrutura das relações desiguais entre as 

classes, dual e dirigida pelos interesses da classe capitalista (SILVA, 2011). 

Estes conjuntos de teóricos trazem para o campo do currículo a insatisfação com a 

escola excludente, centrada em conteúdos de aprendizagem neutros, universalizantes e 

tecnicistas. Ao contrário do modelo Teórico Tradicional de Currículo, que se centrava muito 

mais em como elaborar e organizar o currículo, a Perspectiva Teórica Crítica de Currículo 

começa a abordar as desigualdades e injustiças sociais nos espaços escolares. E com isso, 

passa a questionar as lógicas excludentes impostas no Currículo Tradicional, propondo outros 

estudos a partir de novas perspectivas no campo curricular baseadas no diálogo, na construção 

e na reconstrução coletiva da aprendizagem, na reflexão e nos processos democráticos e 

emancipatórios. Contudo, mesmo questionando os estudos, mantêm as estruturas da 

Geopolítica do Conhecimento dominante Moderno-Colonial, pois o lócus de enunciação de 

validação de saberes não muda, a exemplo do que acontece no Paradigma da Educação Rural 

Contra-Hegemônica: é questionado o poder do dominante, mas o dominado não é reconhecido 

como sujeito de direito. 

Sobre estes aspectos, a sociedade compreende-se a partir das relações de produção. O 

que caracteriza o modelo de sociedade é a forma como os sujeitos produzem, o modo como 

transformam através do trabalho o mundo ao seu redor e, sobretudo, a relação com os meios 

de produção. A hierarquização social que no início da modernização era “natural” ganha a 

atribuição de divisão do trabalho determinado pela relação de produção. 

A sociedade constitui-se em conflito e na relação de antagonismo entre capital e 

trabalho, entre capitalistas e proletariado. No território rural, isso pode ser percebido com a 

imposição de políticas públicas que favorecem o latifundiário. Os sujeitos são caracterizados a 

partir da divisão imposta pela Modernidade como burguesia e proletariado, o sujeito de direito 

validado continua sendo o dominante, mas que tem enquanto movimento de resistência o 

proletariado, que luta por espaço na sociedade de classes. 

A cultura, com isso, está relacionada às diferentes instâncias da produção da vida dos 

sujeitos, que compreende o processo pelo qual os seres humanos acumulam as experiências 

vividas, onde tudo aquilo que foi criado, construído, apreendido, conquistado pelos sujeitos na 

sociedade é considerado cultura. Nesse viés, a cultura passa a representar um processo social 

constitutivo, que cria modos de vida distintos e específicos, diferentes sistemas de 
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significação, um conjunto de sentidos socialmente criados para que os sujeitos identifiquem 

uns aos outros (WILLIAMS, 1992); como também é utilizado para justificar a hierarquização 

social. 

Vale esclarecer que estes sistemas de significações estão intimamente relacionados ao 

desenvolvimento da base material e da existência dos sujeitos em sociedade, logo a cultura 

validada continua sendo aquela produzida pela classe dominante. O domínio da cultura 

constitui um instrumento indispensável para a participação política das massas, dos 

dominados na sociedade, como pudemos perceber no Paradigma da Educação Rural Contra-

Hegemônica. 

A educação deixa de exercer o papel de instrumento de correção de distorção, 

passando a ser questionada pelas massas, neste caso pelos trabalhadores rurais. Os conteúdos 

de aprendizagem expressam a seleção particular da cultura na sociedade (FORQUIN, 1993), 

com isso, a escola passa a ser compreendida como espaço de transformação social, que 

contribui para ao extermínio das desigualdades sociais impostas pelo capitalismo. 

Além da Nova Sociologia da Educação, o Movimento de Reconceptualização, liderado 

por William Pinar, também traz para o campo do currículo questionamentos quanto ao 

Currículo Tradicional. Os reconceptualistas começam a perceber que a compreensão de 

currículo como uma atividade meramente técnica e administrativa não se enquadrava nas 

necessidades da sociedade (SILVA, 2011). Como forma de questionar o tecnicismo das 

teorias curriculares, o Movimento de Reconceptualização, que tem origem e ganha 

materialidade nos estudos da Fenomenologia, da Hermenêutica, da Teoria Crítica da Escola 

de Frankfurt e do Marxismo, evidencia que as determinações do que ensinar e como ensinar 

transcendem o fator econômico. 

Neste viés, o currículo, através dos estudos fenomenológicos, é compreendido como 

fenômenos da educação, ou seja, sua ênfase está na experiência no mundo vivido, nos 

significados subjetivos e nos intersubjetivos. Para os estudos fenomenológicos, a estruturação 

do currículo em torno de disciplinas, como defendem as Teorias Tradicionais, deve ser 

questionada, pois o “Currículo é um local no qual docente e aprendizes têm a oportunidade de 

examinar, de forma renovada, aqueles significados da vida quotidiana” (SILVA, 2011, p. 40). 

Nos estudos da Hermenêutica, o currículo é tomado como objeto de estudo 

compreendido como categoria intersubjetiva, criada e mantida nos conteúdos de 

aprendizagem. Estes estudos questionam o contraste da suposta existência de um único 

significado dos saberes generalizados nos conteúdos, trazendo a possibilidade de múltiplas 

interpretações sobre estes conteúdos de aprendizagem. 
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A Teoria Crítica da Escola de Frankfurt também contribui com o Movimento de 

Reconceptualização. Esta Teoria enfatizava a necessidade de discutir a dinâmica cultural, 

fazendo crítica à razão iluminista e à racionalidade técnica. A teoria frankfurtiana parte do 

pressuposto de que o valor do conteúdo de aprendizagem depende de sua práxis, ou seja, para 

serem relevantes os conteúdos de aprendizagem precisam estar relacionados às questões de 

um dado momento histórico. 

Por sua vez, o Marxismo questiona a racionalidade administrativa, propondo uma 

ruptura com as Teorias Tradicionais de Currículo, onde o currículo é compreendido através de 

estruturas econômicas e sociais mais amplas. Para os marxistas, o currículo não é um corpo 

neutro, inocente desinteressado de conhecimentos, ele é um dos instrumentos para a 

reprodução das desigualdades de classes. A ênfase curricular está na apreensão das 

experiências emancipatórias da classe trabalhadora, bem como de sua história. No caminho 

dessa matriz marxista, outros autores defendem o potencial emancipatório da escola, bem 

como a necessidade de construir um currículo contra-hegemônico, como Apple, Giroux e 

Freire (SILVA, 2011). 

Para Apple, o currículo tem elementos estruturais e relacionais, e está intimamente 

conectado com as estruturas econômicas e sociais mais amplas, onde o saber corporificado no 

currículo, através dos conteúdos de aprendizagem, compreende um saber particular, 

resultando de um processo que reflete os interesses particulares das classes dominantes. Sobre 

estes aspectos esclarece Silva (2011, p. 46): 

 

Na análise de Apple, a preocupação não é com a validade epistemológica do 

conhecimento corporificado no Currículo. A questão é saber qual 
conhecimento é verdadeiro, mas qual conhecimento é considerado 

verdadeiro. A preocupação é com as formas pelas quais certos 

conhecimentos são considerados verdadeiros como legítimos, em detrimento 
de outros, vistos como ilegítimos. 

 

 

Sobre estes aspectos, retomemos o conceito de Geopolítica do Conhecimento que 

compreende o padrão dominante no espaço educacional, pois ao definirmos o que ensinar 

estamos, também, objetivando que sociedade e que sujeito queremos formar, bem como que 

cultura ou culturas validamos. 

Para Giroux, o currículo compreende a noção de “política cultura”, pois envolve a 

ideia de que cultura deverá ser validada e a quem compete fazer tal escolha, como evidencia 

Silva (2011, p. 55-56): 
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O Currículo não está envolvido com a transmissão de “fatos” e 

conhecimentos “objetivos”. O currículo é o lugar onde, ativamente, se 

produz e se criam significados sociais. Esses significados, entretanto, não 
são simplesmente significados que se situam no nível da consciência pessoal 

ou individual. Eles estão estreitamente ligados as relações sociais de poder e 

desigualdade. 

Assim, o currículo converte-se em uma das dimensões da Política Educacional através 

da seleção dos conteúdos e da orientação para a prática como decisão política e administrativa 

para organização e planejamento curricular na escola. 

Os estudos de Freire não compreendem uma teorização específica sobre currículo, mas 

suas obras discutem questões que estão relacionadas diretamente com a teorização curricular 

como: o que ensinar? Em suas obras ele traz preocupações quanto à questão epistemológica: o 

que significa conhecer? Esta preocupação torna-se evidente no conceito de educação 

bancária, que expressa a visão epistemológica que concebe o saber desconectado da 

totalidade onde os alunos estão inseridos. 

Na educação bancária, o saber é algo produzido fora da realidade e independente das 

pessoas envolvidas com o ato pedagógico; o conteúdo de aprendizagem compreende um ato 

de depósito, este realizado unicamente na escola, como esclarece Freire (2005, p. 65-66): 

 
Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real 

sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos os conteúdos de sua 

narração. Conteúdos que são retalhados da realidade desconectados da 
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significações. 

 

 

A Prática Curricular, com isso, resulta da produção de sujeitos subalternizados para o 

conhecimento, pois seu objetivo é levar o aluno a negar seus saberes, incorporando os 

conteúdos de aprendizagem científicos. É este eficientismo e tecnicismo que a Perspectiva 

Crítica de Currículo questiona, pois o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

Currículo Prescrito ou a Prática Curricular, mas desenvolver conceitos que permitam 

compreender o que o currículo faz. Com isso, se preocupam com a conexão entre o saber, a 

identidade e o poder e trazem para o campo do conhecimento curricular a necessidade de 

entendermos além do o quê o porquê desse e não outro saber a ser ensinado nas escolas. 

A organização curricular compreende a necessidade de promover um diálogo entre os 

interesses dos alunos com a cultura acumulada historicamente, devendo articular a 

apropriação dos conteúdos de aprendizagem com a vida dos alunos, contextualizando esta 

com o que é ensinado na escola. Uma organização curricular que se aproxima da ideia de 

interdisciplinaridade: 
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É a interação de duas ou mais disciplinas. Essas interações podem implicar 

transferências de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, 

um novo corpo disciplinar... Podemos encontrar essa concepção nas áreas de 
ciências sociais e experimentais no ensino médio e na área de conhecimento 

do meio do ensino fundamental (ZABALA, 2002, p. 33). 

 

Essa interação visa muito mais à contextualização da vida dos alunos nas disciplinas, 

pois relaciona a disciplina à realidade dos alunos. Para tanto, o planejamento curricular 

precisa garantir a “apropriação dos conteúdos escolares básicos que tenham ressonância na 

vida dos alunos” (LIBÂNEO, 2008, p. 39), fornecendo-lhes instrumentos, por meio da 

aquisição de conteúdos de aprendizagem e da socialização, para uma participação organizada 

e ativa na democratização da sociedade. 

Nisso, os conteúdos de aprendizagem são fundamentais para a aprendizagem 

significativa dos alunos, pois precisam ser conteúdos significativos. O saber a ser trabalhado 

na escola deve levar em conta a problematização da prática social, onde os problemas de tal 

prática só podem ser equacionados se os alunos se apropriarem de instrumentos que lhes 

permitam tal ação. 

A dificuldade para a materialização desta proposta de educação escolar esbarra na 

interpretação errônea que se faz da Educação Popular como Metodologia adotada para atender 

ao carente, e não uma Perspectiva Teórica que deva partir dos sujeitos dominados. Os 

conteúdos de aprendizagem são os “conteúdos culturais universais que se constituíram em 

domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas 

permanentemente reavaliados face às realidades sociais” (LIBÂNEO, 2008, p. 39), com isso 

validando a estratégia de homogeneização da Geopolítica do Conhecimento Moderno-

Colonial. 

 

4.4 Perspectiva Teórica de Currículo Pós-Crítica 

 

Apresentamos nesta seção elementos que caracterizam a origem histórico-epistêmica 

da Perspectiva Teórica de Currículo Pós-Crítica. Nesta perspectiva, focaremos nos estudos da 

Abordagem Pós-Colonial, pois ela trata de conceitos que nos auxiliam na explicação do que é 

denominado de Currículo Intercultural. 

O currículo na Perspectiva Pós-Crítica nasce em um contexto marcado pelo 

agravamento das desigualdades sociais, que traz para o cenário das Políticas Educativas as 

demandas de diferentes grupos sociais que ao longo da história foram subjulgados e que agora 

lutam por relações socioculturais que respeitem suas diferenças socioculturais e epistêmicas. 
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Para Silva (2011), foi buscando superar a centralidade presente nas Teorias Críticas de 

Currículo que surgem as Teorias Pós-Críticas do Currículo. Nas Teorias Pós-Críticas de 

Currículo, as relações de poder não se estabeleciam apenas determinadas pelo econômico e 

pelo político, mas refletem as relações socioculturais, étnicas e de gênero. 

Nas Teorias Pós-Críticas, as análises estruturalistas embasadas pelo marxismo 

cederam lugar às análises pós-estruturalistas, pós-modernistas e pós-colonialistas, em que 

estudos das relações de gênero, raça, etnias e culturais começam a questionar as bases que 

validam o que ensinar e a quem ensinar. Contudo, compreendendo que o objeto de pesquisa 

alinha-se aos estudos feitos pela Abordagem Pós-Colonial, focamos na discussão desta 

Perspectiva Teórica para tratar do Currículo Intercultural. 

A Perspectiva Teórica Pós-Colonial traz para as Teorias Curriculares duas discussões 

silenciadas. A primeira “revindica a inclusão das formas culturais que refletem a experiência 

de grupos cujas identidades culturais e sociais são marginalizadas pela identidade europeia 

dominante” (SILVA, 2011, p. 126). E a segunda concentra-se no questionamento das formas 

como o Outro é representado pelo padrão europeu dominante nos conteúdos de aprendizagem. 

Na primeira discussão, propõe-se evidenciar que mesmo com a independência das 

colônias, as ideias e as práticas de relação de saber-poder que classificavam, subalternizavam 

e silenciavam os povos continuavam forjando identidades culturais tidas como inferiores. 

Pois, identificamos nos Currículos Heranças Coloniais que mantiveram a Racionalização e 

Racialização dos saberes e fazeres do Outro subjulgado, como esclarece Silva (2011, p. 128): 

 

O que se tornava importante era a transmissão, ao Outro subjulgado, de uma 

determinada forma de conhecimento. (...) O projeto colonial teve, desde o 
início, uma importante dimensão educacional e pedagógica. Era através 

dessa dimensão pedagógica e cultural que o conhecimento se ligava, mais 

uma vez, ao complexo das relações de poder. 
 

 

Assim, constituem-se até hoje as marcas das Heranças Coloniais nas escolas, em que 

através do currículo é determinado como saber válido, que conteúdo de aprendizagem. O 

processo de dominação colonial não se limitava, apenas, à produção do outro subjulgado, mas 

à produção e à reprodução de saberes que tornavam presente a relação de saber/poder imposta 

pela Colonização/Colonialismo, ou seja, a uns caberia ter saberes científicos e aos outros, 

subalternizados, experiências passíveis de serem enquadradas. 

Na segunda discussão, a Perspectiva Pós-Colonial traz o conceito de “representação” 

para compreender o currículo. Este conceito corresponde às formas de inscrição através das 

quais o outro é representado, onde o outro colonial tornava-se na sua estranheza e no seu 
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exotismos um importante ponto de definição e redefinição do próprio sujeito dominante. De 

acordo com Silva (2011, p. 127), a Teoria Pós-Colonial “considera a representação como um 

processo central na formação e produção da identidade cultural e social”. Para explicar esta 

relação, recorremos à ideia de currículo como um processo, defendida por Sacristán e Gómez 

(1998), para pensarmos o que é currículo, pois, por muitas vezes queremos condicioná-lo a 

uma realidade, a um produto ou objeto, a algo tangível, ou seja, a um plano elaborado que 

depois se moldará à realidade. Pensar o currículo desta forma implica na negação dos 

contextos em que esse currículo está sendo forjado e materializado, na negação e no 

silenciamento dos saberes no espaço educacional. 

Para evidenciar o processo curricular e tomar referências concretas e objetivas para 

analisar o currículo, nos apoiamos no modelo de interpretação de Sacristán e Gómez (1998), 

denominado de Currículo como Processo. De acordo com Sacristán e Gómez (1998, p. 138), 

“pode-se captar o processo em diferentes modelos ou representações diversas, que são o ponto 

de apoio na investigação curricular” (ver Figura V). 

 

FIGURA V - CURRÍCULO COMO UM PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa compreensão processual sobre o currículo tem a ver com uma visão sobre as 

relações sociedade-escola em geral. Pois, se observamos as decisões educativas construídas 

por uma estrutura burocratizadora, uma Geopolítica do Conhecimento dominante que tem a 

intenção de gestar e hierarquizar as decisões educativas, o currículo resultaria na dependência 

estrita de algumas etapas ou âmbito de ação em relação a outras. Focamos na pesquisa, 
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principalmente, no que Sacristán denomina de reelaboração na prática, do Currículo em Ação, 

pois o nosso objetivo é compreender o sentido dos saberes dos povos nas atividades 

desenvolvidas e o lugar/tempo destes saberes. 

Assim, compreender o currículo como um processo possibilita-nos questionar a 

Colonialidade presente em cada uma destas instâncias, bem como questionar a Geopolítica do 

Conhecimento Moderno-Colonial que desde a Perspectiva Tradicional de Currículo vem 

criando mecanismos de silenciamento dos diferentes saberes, produzindo na escola a 

Diferença Colonial Epistêmica. 

Os povos subjulgados, dentre estes os campesinos, criam ações de resistência à 

assepsia cultural dos saberes e dos fazeres, para tanto, instituem condições de situações 

dialógicas através do Pensamento de Fronteira, tornando visíveis outras lógicas e formas de 

pensar, diferentes da lógica eurocêntrica e dominante. Nesta última dimensão, as enunciações 

fraturadas, ou seja, a fala subalternizada é evidenciada em resposta ao discurso hegemônico, o 

que leva à necessidade de um Currículo Intercultural. 

O Currículo Intercultural é possibilidade de diálogo entre as culturas, onde a referência 

é o lócus de enunciação dos sujeitos que foram historicamente inferiorizados, subjulgados. 

Um currículo que materializa as decisões pedagógicas do coletivo, em que dimensão política 

não representa uma transposição de decisões alheias ao contexto das escolas, um currículo 

baseado numa Pedagogia Decolonial. 

A Pedagogia Decolonial compreende uma práxis baseada em uma insurgência 

educativa propositiva, em que o termo insurgir significa construir condições sociais, políticas, 

culturais e de pensamento outros, que tem por base a Interculturalidade Crítica, como 

esclarece Walsh (2007, p. 8): 

 

É uma construção de e a partir das pessoas que sofreram uma experiência 
histórica de submissão e subalternização. Uma proposta e um projeto 

político que também poderia expandir-se e abarcar uma aliança com pessoas 

que também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à 
racionalidade ocidental, e que lutam tanto pela transformação social como 

pela criação de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada 

desta maneira, a interculturalidade crítica não é um processo ou projeto 

étnico, nem um projeto da diferença em si. 
 

 

Neste viés, é compreender o Currículo das escolas a partir dos saberes dos povos 

campesinos dos seus modos de vida. Neste sentido, uma Pedagogia entendida para além do 

sistema educativo, do ensino e da transmissão do saber é um processo e uma prática 

sociopolíticos produtivos e transformador assentado nas realidades, nas subjetividades, 
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histórias e lutas das pessoas subalternizadas e inferiorizadas pela estrutura colonial, assim, 

Pedagogias que transgridem, deslocam e incidem na negação epistêmica que foi e é estratégia 

da Colonialidade. 

A Pedagogia Decolonial tem como princípios ideológicos e organizadores a 

Interculturalidade Crítica construída em um imaginário distinto de sociedade, permitindo 

pensar e criar condição para um poder social diferente, como também uma condição diferente, 

tanto de conhecimento quanto de existência em sociedade, assim, uma sociedade que tem 

várias matrizes, onde todas elas dialogam. 

O sujeito de direito não é mais o dominante, o sujeito Moderno/Colonial, mas todos os 

sujeitos de acordo com suas culturas e suas epistemes; um sujeito que dialoga entre as culturas 

sem, contudo, criar através das diferenças existentes justificativas para hierarquizar, 

subalternizar e inferiorizar. 

A cultura, com isso, compreende todo processo que constrói identidades, assim 

podemos denominar culturas, que se têm construído e modificado em contextos dinâmicos. 

Igualmente as comunidades, assim como os indivíduos enquanto participantes da interação 

entre suas existências, têm estado submetidas a influências e condicionamentos múltiplos em 

uma Interculturalidade. Sobre estes aspectos, esclarece Marin (2011, p. 04): “a perspectiva 

intercultural permite imaginar a existência de outras formas de percepção dos conhecimentos 

e outras possibilidades de interpretar a realidade, o que compete à dimensão epistemológica”. 

Logo, compreender culturas, ou seja, a ideia de interaprendizagem, do diálogo entre saberes 

diferentes, baseadas no princípio fundamental da igualdade de condições. 

Um Currículo Intercultural pressupõe repensarmos as estruturas organizativas do 

currículo, pois este não compreende a organização curricular como um aglomerado de 

disciplinas e conteúdos de aprendizagem. O Currículo Intercultural compreende sua 

organização através de uma transdiciplinaridade, ou seja, uma organização que possibilita 

uma “unidade interpretativa que tem o objetivo de constituir uma ciência que explica a 

realidade sem fragmentação” (ZABALA, 2002, p. 34). Vale esclarecer que esta explicação 

parte dos sujeitos locais, ou seja, do contexto vivido pelos alunos, dos sujeitos de direito, os 

povos campesinos. 

O Currículo Intercultural constrói-se a partir do contexto sociocultural, político e 

epistêmico a qual a escola pertence, integrando os saberes da escola com as atividades 

desenvolvidas na comunidade, ou seja, o deslocamento é das disciplinas para os saberes 

produzidos pela comunidade escolar, ou seja, um currículo que pretende articular os 

conhecimentos dos povos que foram historicamente subjulgados com os conhecimentos ditos 
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científicos, através de um processo de articulação Intercultural Crítico que analisa, discute e 

questiona a ideia de conteúdos de aprendizagem alicerçados nos conhecimentos 

escolares/universais com os valores culturais próprios dessas localidades (SARTORELLO, 

2009). 

A organização do Currículo Intercultural compreende, então, a interaprendizagem, o 

diálogo e a articulação das diferentes culturas e saberes e a participação dos diferentes sujeitos 

da comunidade, ou seja, não ignora a produção de conhecimento existente, mas parte da 

organização tomando como lócus os sujeitos e as epistemes dos povos que constituem a 

comunidade escolar, na nossa realidade, os povos campesinos e suas diferentes identidades. 

Com isso, são conteúdos de aprendizagem tudo aquilo que possibilita o desenvolvimento das 

capacidades motoras afetivas, de relação interpessoal, de inserção social e de produção de 

saberes. 

Os conteúdos de aprendizagem possibilitam um processo de ensino e de 

aprendizagem, considerando “o universo cultural e as formas próprias de aprendizagem dos 

povos do campo, que reconhece e legitima estes saberes construídos a partir de suas 

experiências de vida” (ANTUNES-ROCHA; MARTINS, 2009, p. 40). Neste sentido, as 

Práticas Curriculares dos (as) professores (as) são meios pelos quais os saberes são postos em 

diálogo horizontal. 
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CONTEÚDOS DE APRENDIZAGENS OUTROS 

Minha mãe cuidando do gado e meu irmão aprendendo como se faz. 

Foto: Girleide, 1998. 
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CAPÍTULO 5 OS SABERES DOS POVOS CAMPESINOS NAS PRÁTICAS 

CURRICULARES 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise da pesquisa através de três etapas: a) 

orientações legais para o currículo das escolas localizadas no território rural; b) escolas campo 

de pesquisa: descrição e caracterização da Prática Curricular sob o olhar das professoras
28

; c) 

o trato dos saberes dos povos campesinos nas Práticas Curriculares através do olhar das 

professoras. 

Na primeira etapa, descrevemos a organização e a estrutura das análises. Logo após, 

contextualizamos os referenciais legais para o currículo das escolas do território rural no 

âmbito nacional e no âmbito local. Para os referenciais legais nacionais demos ênfase aos 

seguintes elementos: a organização e o planejamento do currículo, bem como os conteúdos de 

aprendizagem. Estes elementos serviram também para descrever e caracterizar os referenciais 

locais, presentes no Sistema Municipal de Ensino de Caruaru, que orientam o currículo das 

escolas localizadas no território rural. 

Na segunda etapa, descrevemos e caracterizamos as escolas campo de pesquisa, 

através de duas situações: a) descrição das escolas quanto aos seus aspectos geográficos, 

econômicos e populacionais; b) descrição do currículo das escolas investigadas. 

Para a descrição dos aspectos geográficos, econômicos e populacionais dos 

sítios/povoados onde as escolas campo de pesquisa estão situadas, utilizamos imagens e 

entrevistas semiestruturadas. As imagens retratam o percurso até chegar à escola, bem como 

os aspectos geográficos e econômicos encontrados no trajeto. As entrevistas foram realizadas 

com os sujeitos de direito dos sítios/povoados que trabalham nas escolas, onde buscamos 

retratar elementos que caracterizam o contexto histórico da escola. 

Para compreender o sentido dos saberes dos povos campesinos nas Práticas 

Curriculares das escolas, partimos de duas Temáticas: a) Alicerces da Prática Curricular; b) 

Organização da Prática Curricular; ambas partem do olhar das professoras. Nos Alicerces da 

Prática Curricular, caracterizamos as concepções que orientam as professoras quanto a 

concepções de: sujeitos campesinos, sociedade, escola e saberes dos povos campesinos. Na 

Organização da Prática Curricular, caracterizamos as fontes dos conteúdos relacionados aos 

saberes dos povos campesinos e aos tipos de conteúdos relacionados, as atividades 

                                                             
28 Quando trato apenas como professoras, refiro-me às colaboradoras da pesquisa. 
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relacionadas ao trato dos saberes dos povos campesinos, o lugar que ocupam os saberes dos 

povos campesinos nas Práticas Curriculares, bem como o tempo destinado a estes saberes. 

Na terceira etapa, apresentamos com base nos dados descritos e caracterizados como 

se dá o trato dos saberes dos povos campesinos nas Práticas Curriculares das escolas 

analisadas. Para compreendermos os sentidos dos saberes dos povos campesinos, utilizamos 

os referenciais teóricos que embasam a pesquisa, onde fazemos as inferências e as análises. 

Assim, seguimos a organização dos dados sujeitos à análise, como descrita na Figura VI. 

 

FIGURA VI - CONTEXTO DE PRODUÇÃO DOS DADOS 
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4. 1 O contexto da produção dos dados sujeito á análise 

Com base nessa organização, apresentamos nesta seção as orientações legais do 

âmbito nacional e do âmbito local que trazem as orientações para o currículo das escolas 

localizadas no território rural. Para tanto, organizamos as discussões em dois momentos: a) 

Contexto Nacional; b) Contexto Local. 

No contexto nacional descrevemos as orientações para o currículo das escolas 

localizadas no território rural quanto à organização e ao planejamento do currículo e os 

conteúdos de aprendizagem, bem como caracterizamos estas orientações com base nos 

Paradigmas: da Educação Rural Hegemônica; da Educação Rural Contra-Hegemônica; da 

Educação do Campo. 

No contexto local, descrevemos as orientações para o Currículo das escolas 

localizadas no território rural de Caruaru, com base nos dados encontrados na SEEJCT, bem 

como seguiremos a mesma estrutura do primeiro momento para caracterizar estas orientações. 

Assim, visando atender a estas necessidades, subdividimos esta seção em duas: a) Contexto 

Nacional; b) Contexto Local, como veremos nas discussões que seguem. 

 

5.1 Contexto Nacional da Legislação para o currículo da Educação do Campo 

 

As orientações nacionais para o currículo das escolas localizadas no território rural 

estão alicerçadas em quatro documentos nacionais: a) Lei n˚ 9394/96 – LDB; b) Resolução 

CNE/CEB n° 36/2002 - Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do 

campo; c) Resolução CNE/CEB nº 2/2008 - Diretrizes complementares normas e princípios 

para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; 

d) Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica. 

Para caracterizarmos as orientações nacionais para o currículo das escolas localizadas 

no território rural, seguimos a ordem apresentada acima dos documentos, trazendo as 

orientações quanto à organização, ao planejamento e ao conteúdo de aprendizagem e em 

seguida apresentamos um quadro síntese, caracterizando estas orientações. 

Na Lei n˚ 9394/96 – LDB, no que diz respeito à organização, ao planejamento e aos 

conteúdos do currículo, os Artigos 23, 26 e 28 trazem as especificidades do território rural, no 

que diz respeito ao social, ao político e ao econômico. No caput do Artigo 23 da LDB, 

encontra-se a garantia da organização do calendário escolar para o território rural de acordo 

com suas peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Já o Artigo 26 da referida 
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Lei orienta que o currículo, além de atender à base comum nacional, deverá adequar-se a cada 

“sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” 

(BRASIL, 1996). 

No caput do Artigo 28 da LDB, encontra-se a garantia de um sistema de ensino que 

organiza e planeja um currículo adequando às diferenças socioculturais do território rural, 

requerendo do sistema de ensino um currículo adequado às suas especificidades. Tal caput 

dispõe que “na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região” (BRASIL, 1996). Neste Artigo, dos incisos I ao III, existe um detalhamento 

quanto ao trato das especificidades do território rural no currículo, dispondo sobre a garantia 

de 

conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; organização escolar própria, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 

 

 

De acordo com a Resolução CNE/CEB n° 36/2002 - Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas escolas do campo, as escolas localizadas no território rural devem ser 

organizadas levando em consideração a sua vinculação às questões inerentes à realidade deste 

território; para tanto devem ancorar-se na temporalidade e nos saberes próprios dos 

estudantes. Neste viés, esclarece o Artigo 7: 

 
É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus 

órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento 

escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, 

salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos de 
aprendizagem, os princípios da política de igualdade (BRASIL, 2002). 

 

 

Sobre estes aspectos a Resolução esclarece no Artigo 8, nos incisos I e II, que a 

Proposta Curricular do Sistema de Ensino deverá ser articulada às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, direcionando as atividades curriculares para um projeto de desenvolvimento 

sustentável e na garantia do trato no Currículo das especificidades dos moradores do território 

rural. 

Na Resolução CNE/CEB nº 2/2008 - Diretrizes complementares normas e princípios 

para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, 

é ratificado o compromisso com a garantia do trato das especificidades do território rural na 
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escola, como podemos identificar no caput do Artigo 7 inciso I: “a organização e o 

funcionamento das escolas do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas 

quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas tradições” (BRASIL, 

2008). A intencionalidade desta orientação evidencia a responsabilidade do Sistema de Ensino 

em construir uma Proposta Curricular que compreenda as diferenças destas populações do 

território rural. 

É orientação da Resolução CNE/ CEB nº 4/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica que o currículo das escolas localizadas no território rural se dê 

através de formas de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo. Sobre 

estes aspectos podemos identificar no caput do Artigo 35 quando afirma que “a educação para 

a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no 

campo e de cada região” (BRASIL, 2010). Esta Resolução define orientações para três 

aspectos essenciais à organização da ação pedagógica, que são 

 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos estudantes da zona rural; II - organização escolar própria, 

incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural 

(BRASIL, 2010). 

 
 

Estes aspectos nos remetem à LDB de 1996, que no seu Artigo 28 já traz tais 

orientações. A intencionalidade desses aspectos reforça a necessidade de se fazer presente nos 

Sistemas de Ensino Propostas Curriculares, conteúdos e metodologias que contemplam as 

diferenças nos aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, de geração e de 

etnia presentes no território rural. 

As orientações apresentadas pelos documentos legais nos levaram à construção da 

seguinte síntese (ver Quadro 03). 
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QUADRO 03 - ORIENTAÇÕES NACIONAIS PARA O CURRÍCULO DAS ESCOLAS 

LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO RURAL 

 
CURRÍCULO ORIENTAÇÃO LEGAL PARADIGMAS 

Organização 

 Respeitará as diferenças entre as populações atendidas quanto à 

sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas 
tradições; 

 O sistema de ensino fará adaptações necessárias às 

peculiaridades da vida rural, articulando a um calendário escolar 
que se adéqua às particularidades locais, inclusive climáticas e 
econômicas; 

 Terá atividades curriculares voltadas a um projeto de 

desenvolvimento sustentável. 

Paradigma da Educação 

do Campo 

Planejamento 

 Será elaborado no âmbito da autonomia das escolas, articulando-

se à Proposta Curricular do Sistema de Ensino, sendo 
desenvolvido sob a orientação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. 

Paradigma da Educação 
do Campo 

Conteúdos de 

aprendizagem 

 Terá Conteúdos Curriculares apropriados às reais necessidades e 

interesses dos estudantes do território rural. Paradigma da Educação 
do Campo 

 

Com base neste quadro, realizamos aproximações entre as orientações estabelecidas na 

legislação e as discussões do Paradigma da Educação do Campo. Para tanto, focamos nas 

discussões que caracterizam as orientações para o currículo das escolas, quanto à organização 

e ao planejamento do currículo, e os conteúdos de aprendizagem. 

Ao analisarmos as orientações quanto à organização do currículo, observamos que elas 

trazem elementos que se aproximam do Paradigma da Educação do Campo no tocante ao 

respeito às diferenças de cada população, bem como os aspectos relacionados ao estilo de 

vida, da cultura e das tradições dos povos campesinos. Estes aspectos de acordo com as 

orientações legais devem embasar as orientações para o currículo sistematizadas nos Sistemas 

Municipais de Ensino, que devem propor calendários escolares de acordo com as 

particularidades locais através de atividades curriculares voltadas ao projeto de 

desenvolvimento sustentável. 

Quanto ao planejamento curricular, as orientações também aproximam-se do 

Paradigma da Educação do Campo, pois evidenciam que o currículo deve ser planejado de 

acordo com cada escola, ou seja, de acordo com os aspectos relacionados ao estilo de vida, da 

cultura e das tradições de cada população, assim, um currículo que parte das escolas 

articulando-se à Proposta Curricular do Sistema de Ensino, bem como às Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

No que se refere aos conteúdos de aprendizagem, as orientações também se 

aproximam do Paradigma da Educação do Campo, pois orientam que estes conteúdos devem 
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ser apropriados às necessidades dos estudantes do território rural. Contudo, não explicam se 

estes conteúdos serão determinados pelos saberes produzidos no território rural ou se estes 

serão determinados pelos Sistemas de Ensino, incorporando-os nos currículos dessas escolas, 

bem como se nas Práticas Curriculares dos (as) professores (as) investigados (as) existe a 

preocupação de tratar dos saberes dos povos campesinos. 

 

5.2 Contexto Local das orientações da SEEJCT de Caruaru para o currículo das escolas 

localizadas no território rural 

 

Ressaltamos que, nesta seção, tratamos do contexto local das orientações para o 

currículo das escolas localizadas no território rural de Caruaru-PE. Apresentamos como o 

Sistema Municipal de Ensino de Caruaru trata as especificidades do território rural e se estas 

dialogam com as Políticas Educacionais para a Educação Básica da Educação do Campo. 

Para tanto, organizamos nossas análises através de duas dimensões. A primeira 

dimensão refere-se à descrição e à caracterização das orientações do Sistema Municipal de 

Ensino de Caruaru, onde realizamos entrevistas semiestruturadas e tivemos acesso, junto à 

SEEJCT, a um documento que compreende o Currículo Prescrito. Na segunda dimensão, 

descrevemos e caracterizamos a organização político-administrativa das escolas localizadas 

no território rural, bem como a caracterização dos Distritos Administrativos, onde as escolas 

campo de pesquisa estão inseridas. 

Para descrever e caracterizar as orientações do Sistema Municipal de Ensino de 

Caruaru focamos nos seguintes aspectos: organização e planejamento do currículo e os 

conteúdos de aprendizagem. Para tanto, lançamos mão de entrevistas semiestruturadas e de 

uma fonte documental. As entrevistas foram realizadas na Secretaria de Educação de Caruaru 

com: Diretor de Educação, Gerente de Ensino e duas técnicas ligadas à Gerência de Ensino 

(ver Quadro 04). 

 

QUADRO 04 - ENTREVISTADOS NA SEEJCT DE CARUARU 

SETOR ENTREVISTADOS 

Diretoria de Educação Diretor de Educação (DE) 

Gerência de Ensino 

Gerente de Ensino (GE) 

Técnica de Ensino 1 (TE 1) 

Técnica de Ensino 2 (TE 2) 
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As entrevistas tiveram como objetivo identificar a Proposta Curricular do Município. 

A fonte documental foi apresentada pelos entrevistados como documento que orienta os/as 

professores/professoras na organização e no planejamento do currículo das escolas localizadas 

no território rural, bem como na seleção dos conteúdos de aprendizagem. 

Na entrevista realizada com o Diretor de Educação, fomos informados que o 

município não possui uma Proposta Curricular, pois esta se encontrava em fase de elaboração. 

Diante desta informação, perguntamos ao Diretor de Educação o que existia de orientação 

para o currículo das escolas localizadas no território rural do Município. Ele informou-nos 

que o documento que orienta o currículo das escolas corresponde a uma Listagem de 

Conteúdos e de Habilidades, e que a metodologia adotada segue o Programa Escola Ativa
29

. 

Quanto ao Programa Escola Ativa, o Diretor de Educação deixou claro que não eram todas as 

escolas localizadas no território rural que seguiam o Programa, mas que a metodologia 

utilizada por este Programa serve de base para as outras escolas
30

. 

O Diretor de Educação informou, também, que as orientações para o currículo das 

escolas acontecem através de formações mensais. 

 

O recurso que temos são os encontros mensais, nós temos uma formação 
continuada com os professores que trabalham no espaço do campo, não só os 

da Escola Ativa, mas também das demais escolas, porque apesar das demais 

escolas do campo que não aderiram ao programa Escola Ativa... Nós 

entendemos que a orientação dada pelas escolas do Programa escola ativa 
também se aplica as demais escolas do campo (DE). 

 

 

Sobre estas formações mensais, o Diretor de Educação pediu que perguntássemos à 

Gerente de Ensino. Assim, voltamos à SEEJCT e realizamos uma entrevista com a Gerente de 

Ensino, na ocasião ela esclareceu que a organização e o planejamento das orientações para o 

currículo das escolas são construídas pelas Supervisoras Regionais (Técnicas de Ensino) e que 

o documento referência é Listagem de Conteúdos e Habilidades por disciplina, destinada a 

cada série do Ensino Fundamental. Sobre estas formações esclareceu a Gerente de Ensino: 

 

Temos uma formação no início de cada Semestre enquanto Secretaria de 
Educação com os professores e eles têm outra enquanto escola que acontece 

todos os meses organizado pelos supervisores e gestor de cada Núcleo... 

Sendo orientação da Secretaria que nessas formações os professores 
organizem o Plano de Ensino (GE). 

 

                                                             
29 O Programa Escola Ativa faz parte da Política de Educação Nacional destinado às escolas com turmas 

multisseriadas. 
30 De acordo com as Técnicas de Ensino, o programa atende, apenas, a 30 escolas localizadas no território rural 

de Caruaru de um total de 91 escolas localizadas no território rural. 
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Quando perguntada quais eram as referências para os (as) professores (as) 

organizarem o currículo, a Gerente de Ensino informou que os (as) professores (as) devem 

seguir o calendário escolar e a divisão por unidade de cada bimestre (BIM), que é igual para 

todas as escolas municipais sejam escolas localizadas no território rural ou urbano, onde todos 

(as) os (as) professores (as) recebem a Listagem de Conteúdos e Habilidades de cada 

disciplina por BIM. A Listagem corresponde ao agrupamento dos conteúdos de aprendizagem 

por disciplina, bem como as habilidades que os (as) professores (as) devem desenvolver a 

cada Bimestre (BIM) de acordo com cada série do Ensino Fundamental. Para melhor entender 

esta Listagem de Conteúdos e Habilidade, ver o Modelo no Anexo V. 

Observamos que a orientação da SEEJCT para a organização do currículo das escolas 

localizadas no território rural vai de encontro à Legislação Nacional para a Educação Básica 

no território rural, haja vista que a legislação orienta que o Sistema de Ensino faça adaptações 

necessárias às peculiaridades da vida rural. Neste viés, a SEEJCT pautar-se-ia em um 

currículo que respeite as diferenças entre as populações quanto às suas atividades econômicas, 

seus estilos de vida, suas culturas e suas tradições. 

No que se refere ao planejamento do currículo, esclareceu a Gerente de Ensino: 

“falamos nas formações que os professores devem elaborar na escola o Plano de Ensino de 

acordo com os conteúdos de cada Bimestre que eles recebem daqui da Secretaria, pois antes 

de enviar para a escola nós selecionamos o que deve ser ensinado em cada disciplina” (GE). 

Podemos observar que é orientação da SEEJCT que os (as) professores (as) devem adequar o 

planejamento do currículo à Listagem de Conteúdos que foram preestabelecidos para serem 

vivenciados em cada BIM nas escolas. 

Perguntamos, então, se a realidade do território rural era tratada nesta Listagem de 

Conteúdo e ela respondeu: “Não, ainda não. É como eu vinha falando que nesse ano não 

tivemos como trabalhar dessa forma, infelizmente nós gostaríamos muito de ter trabalhado 

diferenciado, mas a gente não conseguiu, ainda é igual para a cidade e o campo” (GE). A fala 

da Gerente leva-nos a inferir que o currículo da escola é estritamente 

instrumental/funcionalista, pois o contexto local do território que a escola pertence não é 

considerado, reforçando a ideia de currículo monocultural e de única matriz epistêmica. Logo, 

um currículo que reforça o Paradigma da Educação Rural Hegemônica. 

Contudo, vale esclarecer que nas escolas do território rural, que não desenvolvem o 

Projeto Escola Ativa, os (as) professores (as) são orientados a partirem de exemplos e de 

contextualizações dos conteúdos de aprendizagem pré-estabelecidos, onde a realidade de cada 
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escola é tratada, apenas, para justificar estes conteúdos. Como evidencia a Gerente de Ensino, 

“como são escolas do campo a gente pede que os professores trouxessem exemplos da vida 

dos alunos, que eles contextualizem mesmo o conteúdo para a vida deles, para não ficar difícil 

deles entenderem, já que o campo não tem tudo que a cidade tem” (GE). Podemos observar 

que a Gerente de Ensino reforça a ideia de currículo como transmissão de conteúdos de 

aprendizagem pré-estabelecidos, pois os exemplos e as contextualizações sugeridas aos (às) 

professores (as) são para reafirmar a validação desses conteúdos pré-estabelecidos. Sobre 

estes aspectos entrevistamos as Técnicas de Ensino responsáveis por acompanhar as escolas 

do território que realizam formações com os (as) professores (as), os (as) supervisores (as) 

escolares e os (as) gestores (as). 

Voltamos à SEEJCT e realizamos entrevistas com as duas Técnicas de Ensino, TE 1 e 

TE 2, responsáveis por acompanhar as escolas que desenvolvem o Projeto Escola Ativa e por 

formações com os (as) professores (as) que lecionam em escola localizadas no território rural 

e não desenvolvem o Projeto Escola Ativa. Na ocasião, perguntamos qual era o objetivo de ter 

reuniões com os (as) professores (as) de escolas localizadas no território rural que não são 

contempladas com o Programa Escola Ativa, e TE 1 respondeu: 

 

Estamos num momento de sensibilização dessa discussão, e alguns 

momentos nós já realizamos trabalhos com alguns professores, também 
levando em consideração as Diretrizes Operacionais que apesar de já ter um 

bom tempo poucas pessoas conhecem e tem esse conhecimento aprofundado 

do que seria esse documento e qual a importância dele. 
 

 

Observamos na fala de TE 1 que o objetivo destas formações é apresentar as 

proposições das Políticas Nacionais para Educação do Campo e sensibilizar tanto professores 

(as) quanto os (as) supervisores (as) e gestores (as) que atuam em escolas localizadas no 

território rural. 

Ainda sobre o objetivo destas formações TE 2 esclareceu que o fato de não existir uma 

Proposta Curricular no Município que trate das especificidades do território rural, as 

orientações para o currículo dessas escolas situadas no território rural concentram-se em 

formações onde se pede que os (as) professoras contextualizem os conteúdos a cada 

localidade, haja vista que o Município tem diferentes realidades no território rural. Sobre estes 

aspectos, TE 2 evidencia quais são as necessidades de se pensar uma Proposta Curricular para 

as escolas do território rural de Caruaru: 

 
É preciso construir uma proposta que tenha a participação do campo, que 

atenda a realidade do campo dos movimentos, pois eles precisam participar. 
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Para que possa construir realmente um Currículo que tenha a realidade do 

Município, por que o campo aqui no Município é muito variado, pois ele não 

tem só a agricultura e a gente lida com a questão da facção têxtil e é preciso 
que entenda que a educação do campo não é só para agricultor... Precisamos 

trabalhar essa questão do que é a Educação do Campo para que de fato a 

gente possa construir o Currículo. 

 
 

Observamos que, mesmo sem ter formalmente a Proposta Curricular, o Sistema 

Municipal de Ensino de Caruaru assumiu posturas que podemos nomeá-las de orientações 

para o currículo das escolas localizadas no território rural, como podemos observamos no 

Quadro 05. 

 

QUADRO 05 - ORIENTAÇÕES DA SEEJCT PARA O CURRÍCULO DAS ESCOLAS 

LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO RURAL DE CARUARU 

CURRÍCULO ORIENTAÇÃO DA SEEJCT PARADIGMAS 

Organização 

Os (as) professores (as) devem seguir o calendário 

escolar e a divisão por Unidade de cada Bimestre 

(BIM), que é igual para todas as escolas municipais, 

onde todos (as) os (as) professores (as) recebem a lista 
de conteúdo de aprendizagem e as habilidades de cada 

disciplina por BIM. 

Paradigma da Educação 

Rural Hegemônica 

Planejamento 

Cada professor deve adequar seu planejamento aos 

períodos de cada BIM, buscando dar conta de 
vivenciar os conteúdos de aprendizagem; 

 

Orienta-se que os professores (as) contextualizem os 

conteúdos de aprendizagem à realidade de cada 

escola. 

Paradigma da Educação 

Rural Hegemônica 
 

 

Paradigma da Educação 

Rural Contra-Hegemônica 

Conteúdos de 

aprendizagem 

A listagem de conteúdos de aprendizagem é igual para 

todo o município independente de ser território rural 

ou território urbano. 

Paradigma da Educação 

Rural Hegemônica 

 

Para caracterizar estas orientações para o currículo das escolas localizadas no território 

rural, recorremos às discussões dos Paradigmas da Educação Rural Hegemônica e Contra-

Hegemônico, pois identificamos elementos que se aproximam destes Paradigmas, 

principalmente quanto à organização, ao planejamento e ao conteúdo de aprendizagem. 

A organização do currículo é de responsabilidade apenas dos Técnicos de Ensino da 

SEEJCT, onde os professores (as) recebem uma listagem de conteúdos de aprendizagem pré-

determinada a ser vivenciada nos bimestres. Observamos que estas orientações aproximam-se 

do Paradigma da Educação Rural Hegemônica, pois ficava a cargo dos especialistas, os 

Técnicos de Ensino, definir o que ensinar e a quem ensinar, materializando um Currículo 

Tradicional. 
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O planejamento, com isso, segue em duas direções. A primeira direção resulta na 

adequação das práticas pedagógicas desenvolvidas aos conteúdos de aprendizagem, 

aproximando-se do Paradigma da Educação Rural Hegemônica. A segunda direção, que 

compreende a contextualização dos conteúdos de aprendizagem da vida dos alunos, 

aproxima-se do Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica. 

Nas orientações legais nacionais para a Educação do Campo, observamos que para a 

SEEJCT, mesmo existindo o reconhecimento na fala da Técnica de Ensino das diferentes 

realidades do território rural, estas não ganharam proporção nas orientações para o currículo 

das escolas, o que nos faz inferir que os saberes dos povos campesinos são silenciados. 

 

Organização e Caracterização do Sistema de Ensino de Caruaru 

 

Sobre as diferenças no território rural, buscamos descrevê-las através de duas 

naturezas. A primeira natureza relacionada à descrição da organização político-administrativa 

do município e a segunda natureza se remete à descrição dos aspectos geográficos, 

econômicos e populacionais do município. Estas descrições fizeram-se necessárias, pois, 

tomamos o território rural nas suas dimensões material e imaterial. 

Para descrever a organização político-administrativa de Caruaru, partimos da 

organização do município em quatro Distritos Administrativos e uma Sede. Os Distritos são 

divisões territoriais e administrativas referentes aos territórios rurais. A Sede é a divisão 

territorial urbana que ocupa a centralidade geográfica e político-administrativa do município, 

como podemos observar na Figura VII. 

 

FIGURA VII - MAPA DO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE 

 
FONTE: Documento – Relação Nominal das Escolas em funcionamento / Gerência de Organização Escolar – 

Município de Caruaru - PE, 2010. 
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O Sistema Municipal de Ensino de Caruaru-PE atende um total de 126 (cento e vinte e 

seis) escolas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 

Adultos. Essas escolas são distribuídas em quatro Distritos Administrativos distintos, dos 

quais apresenta um total de 91 (noventa e uma) escolas situadas no território rural, como 

podemos identificar no Quadro 06. 

 

QUADRO 06 - ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

CARUARU 

LOCALIZAÇÃO QUANTITATIVO PERCENTUAL 

Território rural 91 72% 

Território urbano 35 28% 

TOTAL 126 100 % 

FONTE: Documento – Relação Nominal das Escolas em Funcionamento/ Gerência de Organização Escolar – 

Município de Caruaru, 2010.  

 

Deste total de escolas temos a disposição de acordo com os Distritos Administrativos 

da seguinte forma: 1° Distrito 36 (trinta e seis) escolas; 2° Distrito 26 (vinte e seis) escolas; 3° 

Distrito 17 (dezessete) escolas; e 4° Distrito 12 (doze) escolas. Como podemos observar não 

existe uma homogeneidade na distribuição destas escolas no Sistema Municipal de Ensino. As 

escolas destes Distritos estão organizadas através de quatro tipos de escolas: Independentes, 

Núcleo, Nucleadas e CMEI. 

As escolas Independentes têm mais de 100 (cem) estudantes e uma Equipe de Gestão
31

 

e disponibiliza formação para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos. As escolas denominadas Núcleo atendem menos de 100 (cem) estudantes e têm uma 

Equipe de Gestão, que, por sua vez, é responsável por 5 (cinco) ou mais escolas nucleadas. 

Estas escolas oferecem formação para Educação Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental.  

Já as escolas Nucleadas têm menos de 100 (cem) estudantes e a Equipe de Gestão é a 

mesma que acompanha as escolas Núcleo. Nesta encontram-se estudantes da Educação 

Infantil até o 5° (quinto) ano do Ensino Fundamental. Contudo, diferente das escolas Núcleo, 

estas escolas têm salas seriadas (atendem a um grupo de estudante do mesmo ano do Ensino 

Fundamental) e salas multisseriadas (atendem a vários grupos de estudantes em anos do 

Ensino Fundamental diferentes). Os Centros Educacionais Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs) atendem a estudantes na faixa etária que corresponde à modalidade de ensino da 

                                                             
31 A Equipe de Gestão é composta por um (a) gestor (a), um (a) secretário (a), um (a) ou mais supervisores (as) 

pedagógicos (as). Esta equipe tem como função realizar o acompanhamento administrativo e pedagógico nas 

escolas campesinas, seja a escola Independente, Núcleo, Nucleada ou CMEIs com ações que prezem pelo 

desenvolvimento das atividades educativas planejadas no Projeto Político Pedagógico da escola. 
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Educação Infantil. Nestes Centros temos a presença de uma Equipe de Gestão. A partir desta 

organização temos a seguinte distribuição (ver Quadro 07). 

 

QUADRO 07 - TIPOS DE ESCOLAS SITUADAS NO TERRITÓRIO RURAL POR 

DISTRITO 

TIPOS 

 

DISTRITOS 

INDEPENDENTES NÚCLEO NUCLEADA CMEI 
TOTAL 

(%) 

1º Distrito 07 05 23 01 
36 

(39,5%) 

2º Distrito 08 03 14 01 
26 

(28,5%) 

3º Distrito 02 03 12 - 
17 

(19%) 

4º Distrito 03 01 08 - 
12 

(13%) 

Total 
(%) 

20 

(22%) 
12 

(13%) 

57 

(63%) 
02 

(2%) 
91 

(100%) 

FONTES: Documento - Número de Alunos Matriculados por Série/ Localização Sala de Aula e Turma/ Prédio 

da Rede Municipal de Caruaru/ Gerência de Organização Escolar. Secretaria de Educação do Município de 

Caruaru, 2011. Documento – Relação nominal das escolas em funcionamento. 
 

O Quadro 07 apresenta a disposição dos tipos de escolas deste município, onde 

podemos localizar o tipo de escola onde desenvolvemos a pesquisa, as escolas do tipo Núcleo. 

Estas escolas, no decorrer do ano letivo, concentram as reuniões pedagógicas das professoras, 

onde são socializadas entre elas as orientações da SEEJCT quanto ao currículo. 

O Sistema Municipal de Ensino de Caruaru tem do seu total 32% (trinta e dois 

porcento) de professores (as) lecionando em escolas localizadas no território rural, sendo que, 

deste quantitativo de professores (as), a maioria está sob o regime de trabalho contratual 

temporário, como podemos observar no Quadro 08. 

 

QUADRO 08 - PROFESSORES (AS) QUE LECIONAM EM ESCOLAS SITUADAS 

NO MEIO RURAL POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
VINCULO EMPREGATÍCIO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Efetivo por concurso 94 24,7% 

Contratados 10 03% 

Contrato Temporário 272 71% 

Celetista 01 0,3% 

Estágio Constitucional 05 01% 

TOTAL 382 100% 

FONTE: Documento ALFA/Superintendência de Política de Pessoal da Secretaria de Educação do Município de 

Caruaru (Novembro, 2010). 

* Efetivo por tempo de trabalho. 
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De acordo com os dados apresentados pela Secretaria Municipal deste município, 

pudemos identificar, também, que dos professores (as) que lecionam nas escolas a maioria 

está atuando nos anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) no regime de trabalho 

caracterizado como Contrato Temporário.  

A oferta da educação escolar no Sistema Municipal de Ensino de Caruaru para as 

escolas localizadas no território rural corresponde a 31% (trinta e um por cento) do total de 

estudantes desse Sistema de Ensino. Estes podem ser identificados, também, pelos Distritos 

Administrativos e pelos tipos de escolas como podemos observar no Quadro 09. 

 

QUADRO 09 - ESTUDANTES POR DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E TIPOS DE 

ESCOLAS 

TIPOS 

 

DISTRITOS 

INDEPENDENTES NÚCLEO NUCLEADA CMEI 
TOTAL 

(%) 

1º Distrito 2.706 293 670 34 
3.703 

(38%) 

2º Distrito 3.231 178 495 149 
4.053 

(42%) 

3º Distrito 533 179 431 - 
1.143 

(12%) 

4º Distrito 432 84 233 - 
749 

(08%) 

Total 

(%) 

6.912 

(71%) 
734 

(08%) 

1.829 

(19%) 

183 

(02%) 

9.648 

(100%) 

Fonte: Documento - Número de Alunos Matriculados por Série/Localização Sala de Aula e Turma/ Prédio da 

Rede Municipal de Caruaru/ Gerência de Organização Escolar Secretaria de Educação do Município de Caruaru, 

2011. 

 

Deste total de escolas, do Tipo Núcleo, tomamos como escolas campo de pesquisa 04 

(quatro) escolas que tinham o maior número de estudantes. Estas escolas com base nos dados 

dos questionários aplicados funcionam nos horários matutino e vespertino e atendem a alunos 

tanto da comunidade em que a escola está localizada, quanto dos sítios/povoados vizinhos. A 

escolha por estas escolas deu-se, especificamente, pela possibilidade de compreender como as 

Práticas Curriculares sob o olhar dos professores tratavam dos diferentes saberes dos povos 

campesinos destes territórios. Vale ressaltar que nossa intenção foi de compreender, ao 

máximo, o contexto de produção de discurso sujeito à análise das escolas investigadas. 

Além da organização político-administrativa do município buscamos, também, 

evidenciar os aspectos geográficos, econômicos e populacionais que caracterização a 

dimensão material do território rural onde a pesquisa foi realizada. Para tanto, recorremos à 

caracterização realizada por Silva e Silva (2012), no projeto de extensão desenvolvido no 

CAA-UFPE, como podemos observar no Quadro 10. 
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QUADRO 10 - CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS RURAIS DE CARUARU 

ASPECTOS 1° DISTRITO 2° DISTRITO 3° DISTRITO 4° DISTRITO 

GEOGRÁFICOS 

MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE 

Existe muito 

desmatamento e 

queimada; 

Manejo inadequado do 

solo 

-------- 

Alta incidência de 

pragas inclusive nas 

plantas; 

Alto índice de 

desmatamento 

 

Vegetação Caatinga 

degradada 

HIDROGRAFIA HIDROGRAFIA HIDROGRAFIA HIDROGRAFIA 

Água de boa qualidade 

para irrigação; 

Terrenos encharcados 

em algumas áreas. 

Escassez de água 
Água para irrigação 

poluída 
Escassez de água 

RELEVO RELEVO RELEVO RELEVO 

Terrenos muito 

declinados. 

Área de atitude elevada 

Solo rochoso. 

 
Solo degradado 

Solo Raso, Areno- 

Argiloso 

ECONÔMICOS 

 

Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura 

Apicultura 

Olericultura (chuchu, 

coentro, alface, 

cebolinha e pimentão) 

Fruticultura. 

Mandioca milho e feijão 

Milho 

Feijão 

Mandioca 

Milho 

Feijão 

Mandioca 

Pecuária Pecuária Pecuária Pecuária 

 

 

Bovinocultura 

 

 

 

Bovinocultura 

Caprino-Ovinocultura 

Bovinocultura de Leite 

Caprinocultura 

Ovinocultura 

 

Bovinocultura de Leite; 

Caprinocultura 

Aves (Galinha de 

Capoeira) 

Floricultura Floricultura Floricultura Floricultura 

Cultivo de Flores -------- -------- -------- 

POPULACIONAIS 
Agricultores Familiares, 

Extrativistas 

Agricultores Familiares, 

Pecuaristas 

Agricultores Familiares 

e Pecuaristas 

Agricultores Familiares, 

Pecuaristas e 

Assentados da Reforma 

Agrária 

Fonte: Silva e Silva (2012). Plano de ação municipal – PAM, Caruaru, setembro de 2009. 

 

De acordo com este Quadro, podemos observar que, assim como assinalou TE 2 na 

entrevista, o município de Caruaru caracteriza-se pela heterogeneidade de aspectos 

geográficos, econômicos e populacionais que compõem os territórios rurais nos quatro 

Distritos Administrativos, logo, diferenças tanto em relação ao perímetro urbano quanto às 

diferenças dentro do próprio território rural. Nesse sentido, comungamos do que afirmam 

Silva e Silva (2012, p. 09), quando dizem que “existem tanto diferenças extracampo (na 

relação campo-urbano), como intracampo (na relação entre os distritos rurais)”. São estas 

diferenças que, na fala das técnicas de Ensino da SEEJCT, precisam ser contempladas na 

Proposta Curricular do Município de Caruaru. Ainda sobre a dimensão material do território 

rural, que tem diferenças tanto extracampo quanto intracampo, identificamos cada Distrito 
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Administrativo, apresentando o quantitativo de sítios/povoados, como pode ser visto no 

Quadro 11. 

 

QUADRO 11 - IDENTIFICAÇÃO DOS SÍTIOS/POVOADOS DO TERRITÓRIO 

RURAL DE CARUARU 

Fonte: Silva e Silva (2012). Plano de Ação Municipal – PAM, Caruaru, setembro de 2009. 

 

Os sítios/povoados em destaque no Quadro referem-se aos territórios rurais onde estão 

situadas as escolas campo de pesquisa. Ao compreendermos que o território rural constitui-se 

tanto da dimensão material quanto da dimensão imaterial, estas interdependentes, afirmamos 

que falar do território rural do município de Caruaru remete à necessidade de compreender 

suas diferenças, para então tratarmos dos saberes campesinos de cada território, haja vista que 

estes saberes compreendem a dimensão imaterial do território rural. 

Assim, além de ter aspectos geográficos, econômicos e populacionais diferentes o 

território rural tem modos de vidas diferentes, logo saberes diferentes em cada sítio/povoado, 

que precisam orientar o currículo das escolas do território rural. 

1º DISTRITO (61 

Sítios/Povoados) 

2º DISTRITO (74 

Sítios/Povoados) 

3º DISTRITO (42 

Sítios/Povoados) 

4º DISTRITO (47 

Sítio/Povoados) 

Sítio Veado Magro, Jurema, 

Tingui, Pé de Serra, Vasco, 
Maçaranduba, Pau Santo, 

Riacho palma, Serra do 
Meio, Brejinho de São José, 

Agreste Pau Santo, Olho de 
Boi, Campo Novo, Olho 

D´Agua da Caixa, ilha das 
Cobras, B. de Panelas, B. de 

Palmeira, Riacho do Meio, 
Brejão, Azevem, Lajes, 

Pororoca, B. da Serra, Vale 
Verde, B. da Mulata, 

Esperança, Brejo da 
Jaqueira, Água doce, RCH- 

Cipó, Cipó, Estivas, 
Pitombeira, Vertentes, 

Terra Vermelha, Brejo 

Velho, Conceição, Lagoa 
do Paulista, Ponte Landia, 

Mata negra, Murici, 
Taquara, Mosquito, Araçá, 

Serra dos Cavalos, Santa 
Maria, Alecrim, Salinas, 

Peladas, Brejo Salgado, 
Macambira, Várzea Velha, 

Cajueiro, Palmeira, Brejo 
do Buraco, Alto do Moura, 

Barra da Taquara, Dois 
Leões, Campos, Santa Ana.  

Sítio Mandacaru, Poços, Itaúna, 

Carneirinho, Baixinho de Itaúna, 
Ramada, Serra Pelada, Muniz, 

Serra do Olho D´Água, Baixinho 
de Matias, Exu, João Correia, 

Serra das Araras, Cachoeira Seca, 
Volta Grande, Caldeirão, Pé de 

Serra dos Leandros, Poço Dantas, 
Malha de Barreiras Queimadas, 

Reinado, Jeronimo, Mourão, Olho 
do Félix, Barreiros, Caldas, Santa 

Maria, Serra dos Matias, 
Cachoeira de Tabocas, Matias, 

Bilhar Barriguda, S. Bento, 
Moleque, Serra de São Bento, Pé 

de Serra dos Moleques, 
Craibeiras, Cascavel, Caiçara, 

Serra da Úrsula, Dois Riachos, 

Riacho Doce, Lajedo Preto, 
Trapiá, Igrejinha, Lampião, Santa 

Cruz, Barra do Carapotós, Luiz 
Carlos, Rafael do Meio, Rafael de 

Dentro, Pico Vermelho, Santa 
Quitéria, Palmatória I, Palmatória 

II, Alto da Solta, Juá, Veado 
Morto, Lajes, Zamba, Lagoa 

Roçada, Boa Esperança, Lagoa 
Nova, Riacho dos Patos, Lagoa 

do Algodão, Baraúnas, Papagaio, 
Serrote Preto do Juá, Garfeira, 

Patos, Barra do Borba, Jacaré 
Grande, Cascavel Gruta Funda. 

Sítio Queimadinha, 

Riachão do Jacaré, 
Iburana, Angelin, 

Gonsalves Ferreira, 
Lagoa Algodão, 

Várzea do Cedro, 
Mata Escura, Araras, 

Malhada de Pedra, 
Serra Nova, 

Azevém, Gravatá 
açu, Juca, Uquiri, 

Ameixas, Serra 
Velha, Riachão, 

Jurema de Malhada, 
Guaridas, Lagoa do 

Meio, Torrões de 
Guaribas, 

Caldeirões, Serra 

Velha, Alto das 
Antas, Lagoa da 

Cruz, Sagui, Antas, 
Campestre, Riacho 

dos Veados, Catolé, 
Cajá, Queimada do 

Uruçu, Preguiça, 
Barbatão, Zumbá, 

Olho D´Água do 
Jiquiri, Coimbra, 

Contendas, Lagoa 
Salgada. 

Sítio Lagoa da Boa 

Vista, Cajazeira, Cajá 
de Medeiros, 

Aparecida, Lagoa de 
Pedra, Lajedo do 

Baixio, Banana, 
Xique-Xique, Serrote 

dos Bois, Lagoa do 
Exu, Capim, Santa 

Maria, Caldeirão, Pitiá, 
Maria Clara, 

Maribondo, Firmeza, 
Japecanga, Lagoa do 

Curtume, Cadete, Faz, 
Normandia, Cachoeira 

da Onça, Jurití, Várzea 
Picada, São João, 

Xicuru, Macaco, 

Guameleira, Jiquiri, 
Cacimbinha, Jaracatiá, 

Cacimbinha Cercada, 
Quebra Rabicho, 

Lajedo do Cedro, 
Lajedo, Padre Cícero, 

Santo Antônio, 
Salgadinho, Carapotós, 

São José, Chico 
Coelho, Travessão, 

Fundão, São Bento. 
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5.3 As escolas campo de pesquisa 

 

Nesta seção, apresentamos a descrição das escolas campo de pesquisa e a análise dos 

dados sobre o sentido dos saberes dos povos campesinos nas Práticas Curriculares das escolas 

investigadas sob o olhar das professoras. Para tanto, organizamos esta seção em dois 

momentos. No primeiro momento fazemos a descrição e a caracterização das escolas. No 

segundo momento, analisamos os dados da pesquisa apresentando os Alicerces da Prática 

Curricular e a Organização da Prática Curricular identificados nas escolas investigadas. Tanto 

o primeiro momento quanto o segundo momento foram fundamentais para compreendermos 

qual era o trato dos saberes dos povos campesinos na Prática Curricular. 

Como já mencionado anteriormente, elegemos uma escola de cada Distrito 

Administrativo com o maior número de alunos para ser o campo de pesquisa, como podemos 

observar no Quadro 12. 

 

QUADRO 12 - ESCOLAS CAMPO DE PESQUISA 

 
Código de 

identificação 
Distrito Localização 

Distância da 

sede em km 

Turnos de 

funcionamentos 

N° de alunos 

matriculados 

E 1 1° Distrito 
Sítio Serra dos 

Cavalos 
18 km Matutino/Vespertino 100 

E 2 2° Distrito 
Sítio Santa 

Maria 
41 km Matutino/Vespertino 61 

E 3 3° Distrito Sítio Sagui 16 km Matutino/Vespertino 52 

E 4 4° Distrito 
Sítio Xique-

Xique 
08 km Matutino/Vespertino 84 

 

No primeiro momento descrevemos as quatro escolas, quando elegemos os seguintes 

elementos: aspectos geográficos, econômicos e populacionais; estrutura das escolas; contexto 

histórico das escolas; perfil das professoras colaboradoras da pesquisa.  

Para descrever as escolas campo de pesquisa, aplicamos quatro questionários de 

identificação da escola e oito questionários de identificação dos professores (as), como já 

mencionado na Metodologia, onde obtivemos informações que nos ajudaram a caracterizar 

tanto as escolas quanto o perfil das professoras. 

Contudo, como compreendemos o território rural nas dimensões material e imaterial, 

apenas os questionários não foram suficientes para tratar das diferenças de cada sítio/povoado 

onde as escolas estão situadas, assim utilizamos as imagens fotografadas do percurso até a 

escola como elemento de registro destas diferenças. 
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Além do recurso das imagens fotografadas, realizamos entrevistas semiestruturadas 

com sujeitos de direito do território rural, ou seja, sujeitos que constroem e reconstroem este 

território. Como esclarecido anteriormente no capítulo do Percurso Metodológico, escolhemos 

como sujeitos de direito funcionários das escolas que vivem no sítio/povoado onde a escola 

está situada. Nosso objetivo com estas entrevistas é garantir direito à condição epistêmica dos 

povos campesinos de falarem sobre o contexto histórico da escola destes territórios. 

No segundo momento, apresentamos quais os Alicerces e a Organização da Prática 

Curricular das professoras que lecionam nas escolas investigadas. Para tanto, focamos em 

duas temáticas: a) Alicerces da Prática Curricular; b) Organização da Prática Curricular. Para 

compreendermos estas temáticas partimos da análise dos dados produzidos nos questionários 

e nas entrevistas semiestruturadas realizadas com as oito (08) professoras colaboradoras da 

pesquisa. 

Na primeira temática, focamos na identificação e caracterização das concepções de: 

sujeito campesino, sociedade, educação escolar e saberes dos povos campesinos. Na segunda 

temática, buscamos identificar e caracterizar quais eram os saberes dos povos campesinos 

tratados pelas professoras, quais eram as fontes e os tipos de conteúdos relacionados a esses 

saberes, em quais atividades as professoras tratavam dos saberes dos povos campesinos e qual 

o lugar/tempo desses saberes nas Práticas Curriculares. 

  

 Caracterização da Escola 1 (E1) 

 

A escola E1 está localizada no Sítio Serra dos Cavalos. Nossas visitas à escola, 

tomando como referência a sede do Município, totalizaram 124 km percorridos. Neste trajeto, 

pudemos identificar nas paisagens os diferentes aspectos geográficos, econômicos e 

populacionais que caracterizam este sítio. 

Dentre estes aspectos podemos destacar o acesso à escola marcado por terrenos 

inclinados e as atividades de trabalho relacionadas à pecuária, como podemos ver na Foto 01. 
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FOTO 01 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS E ECONÔMICOS DO TERRITÓRIO 

RURAL DA E1 

 
 Aspectos geográficos     Aspectos econômicos 

Foto: Girleide Tôrres, 2012.    Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

Além destes aspectos, identificamos também a presença de agricultores familiares 

trabalhando nas suas lavouras com os mais variados cultivos, dentre estes foram mais 

recorrentes: a olericultura e a fruticultura. Durante nossas visitas sempre aprendíamos um 

pouco mais sobre o sítio através da observação das paisagens e ouvindo os comentários dos 

funcionários na escola. Em uma das visitas, fomos levados a entender que cada dia da semana 

correspondia a vivências diferentes na comunidade, por exemplo, nas quartas-feiras e quintas- 

feiras os moradores dedicavam-se a colher os frutos dos seus plantios para levar à feira no 

território urbano. Esta prática mudava a rotina da escola, pois alguns alunos ausentavam-se 

para ajudar os seus pais. Vale ressaltar que são dessas especificidades que a Legislação para 

Educação Básica nas escolas do território rural está tratando quando orienta que as diferenças 

entre as populações sejam respeitadas, bem como quando orienta que o calendário escolar 

deve adequar-se às particularidades locais. 

A escola E1 funciona nos turnos matutino e vespertino, com um quantitativo de cem 

(100) estudantes. Sendo que estes são divididos em cinco (05) turmas, destas temos três (03) 

turmas multisseriadas e uma (01) seriada, com um corpo docente de quatro (04) professoras. 

Vale esclarecer que, destas professoras, uma leciona nos dois turnos. A E1 conta com um 

quantitativo de seis (06) funcionários. Além das professoras conta com dois (02) serventes e 

duas (02) merendeiras. A estrutura física constitui-se de três (03) salas, dois (02) banheiros, 



 126 

uma (01) cozinha e uma (01) secretaria. A escola conta com um (01) aparelho de TV e um 

(01) aparelho de DVD. Ver fachada da escola na Foto 02. 

FOTO 02 - FACHADA DA ESCOLA E1 

 
Vista da frente da escola E1 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

Nesta foto, vemos que a escola recebe a sombra de uma mangueira que, de acordo 

com a supervisora escolar, tem mais de 20 anos. A supervisora escolar foi indicada pelas 

professoras colaboradoras da pesquisa para contar o contexto histórico da escola. Esta 

supervisora trabalha na escola há mais de 15 anos e antes dela trabalhar nesta escola sua mãe 

foi professora. 

Quando perguntada sobre a construção da escola, ela esclareceu que a escola começou 

em um galpão do lado da casa de seu bisavô, pois como ele era dono de um engenho alguns 

galpões ficaram desocupados e ele cedeu para o Estado construir uma escola; isso aconteceu 

por volta de 1950. Depois de dois anos o seu bisavô doou um terreno para a construção da 

escola, que foi construída com os recursos do Estado. 

De acordo com a supervisora, a escola só passou a ser administrada pelo município 

por volta dos anos oitenta quando, então, a escola estava no prédio onde, hoje, a escola 

funciona. Quando perguntada qual é a importância da escola para a comunidade, a supervisora 

falou que 

A escola é muito importante para a comunidade, eles acham muito bom ter 

uma escola que seja perto das casas deles, que seja no sítio onde eles morem 
mesmo. Aqui todo mundo se conhece e sempre que precisam de alguma 

coisa vêm para a escola, os pais estão sempre por aqui. Outra coisa, a escola 

serve muito a comunidade, sempre que eles precisam fazem reunião por aqui 
sejam coisas do Sindicato dos Agricultores ou missa mesmo. 

 

 

Podemos destacar dois aspectos na fala da supervisora: o deslocamento dos alunos e o 

envolvimento da comunidade com a escola. No primeiro aspecto, ela afirma que os alunos do 
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território rural têm direito de ter escola no lugar onde eles vivem. No segundo aspecto, 

esclarece-nos que a escola faz parte da comunidade, pois os pais estão sempre envolvidos e 

entendem a importância da escola para seus filhos. 

A fala da supervisora remete-nos ao Paradigma da Educação do Campo, pois a escola 

não é vista como algo isolado da comunidade, mas espaço que se faz com e na comunidade, 

neste caso no e do campo (CALDART, 2004). Neste viés, para pensar a relação entre a 

educação escolar e a produção desta, faz-se necessário partir da realidade específica e 

diferenciada dos sujeitos do campo, das suas identidades. 

Com base nos questionários aplicados juntos às professoras foi possível traçar os seus 

perfis, observados no Quadro 13. 

 

QUADRO 13 - PERFIL DAS PROFESSORAS COLABORADORAS ESCOLA E1 

Professoras Idade 
Território 

onde reside 

Categoria 

Funcional 

Turno 

que 

leciona 

Tipo de 

Turma 

Escolaridade 
Tempo de 

docência 

Ensino 

Médio 
Graduação Instituição Total 

Território 

rural 

P1 35 Urbano Efetivo Matutino 
Seriada 

5° Ano 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 10 07 

P2 47 Urbano Contrato Matutino 

Multiss

eriada 

Ed. Inf. 

I e II
32

 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 18 04 

 

As professoras P1 e P2 não residem no território rural. A formação das professoras na 

graduação deu-se através de cursos a distância. Para chegarem à escola faz-se necessário que 

elas saiam bem cedo das suas casas, para pegarem o transporte que as deixa na escola, como 

podemos observar nas suas falas: 

 

Todo dia eu saio de casa às cinco horas a quarenta minutos (5:40) para 

chegar no ponto, onde o carro que nos leva para a escola passa, por que não 

tem carro para a escola direto não e é quase uma hora para chegar nela. 
Como eu fico o dia inteiro no Sítio eu só volto às cinco e meia (17:30) e 

chego em casa por volta da sete da noite (19:00), por que o carro vem com 

mais professoras e fica parando para pegá-las (P1). 
 

Veja eu saio muito cedo de casa e volto à noite, terminou que eu passo mais 

tempo no Sítio e com isso eu fui me acostumando com o ritmo da vida 
daqui. Eu conheço muita gente daqui, eles me respeitam chamam para 

almoçar na casa deles, eu criei um carinho muito grande por esse lugar já me 

sinto quase do campo também, pois eu passo muito tempo aqui (P2). 

 
 

                                                             
32 A Educação Infantil I corresponde às crianças de 4 anos e a Educação Infantil II corresponde às crianças de 5 

anos. 
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Como pudemos observar nas falas das professoras P1 e P2, a rotina delas fez com que 

criassem uma relação de pertencimento com a comunidade, haja vista que não é só chegar à 

escola; é criar relacionamentos com os sujeitos da comunidade, extrapolando as relações 

estabelecidas, apenas, na escola. 

Quanto à categoria funcional, as duas professoras deixam evidente que ser contratada 

ou ser efetiva não impede que tenham comprometimento com seu trabalho. Vale esclarecer 

que, de acordo com as professoras, o que diferencia as suas atividades são os tipos de turmas 

que cada uma tem, pois, para professora P1, o trabalho com crianças maiores exige que se 

utilizem recursos tecnológicos com mais frequência na escola, dentre estes, computadores e 

som, e o fato da escola não ter, compromete algumas atividades. Já a professora P2 esclarece 

que ter uma turma multisseriada exige que o professor recorra a muitas atividades 

fotocopiadas e o fato da escola não ter recursos impede que ela diversifique as atividades. 

  

Caracterização da Escola 2 (E2) 

 

A escola E2 está localizada no Sítio Santa Maria. O trajeto percorrido nas visitas à 

escola totalizou 328 km. Nas vistas à escola tivemos a oportunidade de visualizar de perto as 

diferenças nos aspectos geográfico, econômico e populacional no intracampo, pois diferente 

da escola E1, na escola E2 a paisagem era marcada pela escassez de água, bem como de outro 

tipo de atividade econômica que não tinha diretamente relação com a natureza. 

Dentre estes aspectos, podemos destacar as diferenças entre o Sítio Santa Maria e o 

Sítio Serra dos Cavalos. No primeiro sítio, pudemos observar que existe um maior número de 

mananciais de água; já no segundo sítio a água é mais escassa, mesmo assim, identificamos 

atividade econômica voltada à confecção com lavanderias instaladas no Sítio Santa Maria, 

como podemos observar na Foto 03. 
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FOTO 03 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS E ECONÔMICOS DO TERRITÓRIO 

RURAL DA ESCOLA E2 

 
Aspectos geográficos     Aspectos econômicos 

Foto: Girleide Tôrres, 2012.     Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

Além destes aspectos, identificamos Agricultores Familiares e Pecuaristas trabalhando 

nas proximidades da escola. Contudo, vale esclarecer que estas atividades de acordo com a 

merendeira, que mora na comunidade, não eram comuns no Sítio Santa Maria, pois como 

tinha pouca água ficava difícil manter as lavouras e os animais no período de estiagem, por 

isso as atividades mais certas para os povos deste sítio eram mesmo relacionadas à costura e à 

lavanderia. Neste sítio pudemos identificar pequenos fabricos de confecção, ou seja, espaço 

onde toda uma família trabalha na confecção de peças em jeans, observada na estrada que dá 

acesso à escola. 

Pudemos observar que a escola E2 funciona nos turnos matutino e vespertino, com um 

quantitativo de sessenta e um (61) estudantes, sendo estes divididos em três (03) turmas 

multisseriadas, com um corpo docente de duas (02) professoras. Vale esclarecer que destas 

professoras, temos uma que leciona nos dois turnos. A E2 conta com um quantitativo de 

quatro (04) funcionários. Além das professoras, conta com duas (02) merendeiras. A estrutura 

física constitui-se de duas (02) salas, três (03) banheiros, uma (01) cozinha e uma (01) 

secretaria. A escola conta com dois (02) aparelhos de TV e dois (02) aparelhos de DVD (ver 

fachada da escola na Foto 04). 
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FOTO 04 - FACHADA DA ESCOLA E2 

 
Vista da frente da escola E2 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

A escola E2, de acordo com a merendeira (M1) indicada pela professora para contar o 

contexto histórico da escola na comunidade, está localizada onde antes existia plantio de roça 

(mandioca, milho, feijão), mas que com a escassez cada vez maior de água, o que tem agora é 

um “terreno batido e seco” (M1). A merendeira trabalha na escola há mais de 12 anos e vive 

no Sítio Santa Maria desde que nasceu. Quando perguntada sobre a construção da escola ela 

esclareceu que não sabe bem como se deu, mas que soube por sua mãe que o terreno foi 

doado para construir a escola e que ela tem mais de 30 anos de funcionamento. 

Perguntamos à merendeira qual era a importância da escola na comunidade e ela foi 

categórica: 

 

A escola é importante demais, porque a gente aprende as coisas. Meus filhos 
todos estudaram aqui, se não tivesse escola aqui eu nem sei como eles iam 

estudar, é por que aqui é longe da cidade, mesmo tendo carro para levar os 

meninos para outra escola, mas é melhor eles estudarem aqui perto da gente. 

Assim, a escola é boa de mais para a gente ter mais educação e saber de mais 
coisas (M1). 

 

 

Além do contexto histórico das escolas, faz-se necessário evidenciarmos o perfil das 

professoras selecionadas para serem colaboradoras da pesquisa. Para tanto, utilizamos as 

informações contidas nos questionários aplicados junto às professoras da escola. Como 

resultado, obtivemos o seguinte perfil (ver Quadro 14). 
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QUADRO 14 - PERFIL DAS PROFESSORAS COLABORADORAS ESCOLA E2 

Professoras Idade 

Território 

onde 

reside 

Categoria 

Funcional 

Turno 

que 

leciona 

Tipo de 

Turma 

Escolaridade Tempo de docência 

Ensino 

Médio 
Graduação Instituição Total 

Território 

rural 

P3 28 Rural Contrato 
Matutino e 

Vespertino 

Multisseriada

/ 

Ed. Inf. I e II 

(matutino) 

 

Multisseriada

/ 3°, 4° e 5° 

Ano 

(vespertino) 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 07 07 

P4 56 Urbano Contrato Matutino 
Multisseriada

/1° e 2° Ano 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 26 11 

 

Uma das professoras desta escola reside no território rural e a outra no urbano. A 

professora que não mora no território rural, a professora P4, tem a mesma rotina das 

professoras P1 e P2, como relatado anteriormente. A formação das professoras na graduação 

deu-se através de cursos a distância. A professora P3, diferentemente das outras professoras, 

mora no Sítio Santa Maria próximo à escola. Vale destacar que o que muda não é só o fato da 

professora P3 morar próxima à escola, mas a relação de pertencimento que ela tem com a 

escola, pois entende a escola como parte do território rural, como podemos observar na sua 

fala: 

Eu gosto muito da área rural, não sei se é por que eu fui criada aqui, mas eu 
gosto desse lugar. O ponto ruim é quando adoece alguém, por que a gente 

não tem posto de saúde perto, aí a pessoa só vai para o médico se arrumar 

alguém com um carro na comunidade para levar para Toritama ou Caruaru 

(se referiu as cidades vizinhas desse povoado). O ponto negativo, é esse, é o 
acesso para a saúde, tem um posto médico ali, mas ele não tem todo tipo de 

médico, não é feito um hospital, aí tem que sair (P3). 

 
 

Quanto à categorial funcional, as duas professoras são contratadas o que de acordo 

com elas não implica uma prática menos comprometida. Tanto a professora P3 quanto a 

professora P4 lecionam em salas do tipo Multisseriadas, ambas evidenciam que já estão 

acostumadas com este tipo de turma, como podemos observar nas suas falas: 

 

Aqui na sala Multisseriada temos que pensar a aula para atender a 

todas as séries do 3º até o 5º Ano, no sítio você não tem tanto alunos numa 

série só e é por isso que a maioria das escolas são Multisseriadas, se não 
fizer isso de juntar as séries a escola pode fechar (P3). 

 

A sala que eu ensino e Multisseriada, quase toda escola da zona rural que 
você vai é Multisseriada, então, as dificuldades e o jeito de trabalhar vai de 

acordo com a quantidade de alunos em sala eu já me acostumei a trabalhar 

assim (P4). 
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As falas das professoras P3 e P4 reafirmam que falar de escolas do território rural é 

partir de características que são peculiares à organização dessas escolas, como é o fato de 

serem em sua maioria Multisseriadas. De acordo com as professoras, isso se deve ao fato de 

que existe um número baixo de alunos para cada ano/série e para as escolas não fecharem, 

anos/séries são juntados numa única turma. 

 

Caracterização da Escola 3 (E3) 

 

A escola E3 está localizada no Sítio Sagui. Percorremos nas visitas realizadas à escola 

160 km. No trajeto até a escola, fomos surpreendidos por terrenos íngremes e de difícil acesso 

no período de chuva, o que dificultou o nosso acesso à escola. Observamos que o sítio tem um 

grande número de mananciais de água utilizados tanto para pesca quanto para irrigação das 

lavouras, bem como para abastecer as casas dos moradores deste território, como podemos 

observar na Foto 05. 

 

FOTO 05 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO TERRITÓRIO RURAL DA ESCOLA E3 

 
Aspectos geográficos 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

Além dos aspectos geográficos identificamos elementos do aspecto econômico nas 

paisagens observadas, em atividades de trabalho relacionadas à agricultora, principalmente 

com a fruticultura, bem como com a pecuária. Outro aspecto observado foi o populacional 

tanto de agricultores familiares quanto de pecuaristas.  

A escola E4 funciona nos turnos matutino e vespertino, com um quantitativo de 

cinquenta e dois (52) estudantes, sendo que estes são divididos três (03) turmas; todas as 

turmas são multisseriadas, com um corpo docente de duas (02) professoras. Vale esclarecer 

que uma das professoras leciona nos dois turnos. Além das professoras a escola conta com 
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mais quatro (04) funcionários, sendo dois (02) serventes e duas (02) merendeiras. A estrutura 

física se constitui de duas (02) salas, três (03) banheiros, uma (01) cozinha e uma (01) 

secretaria. A escola conta com um (01) aparelho de TV, um (01) aparelho de DVD e um (01) 

computador, mas estes não têm acesso à internet (ver fachada da escola na Foto 06). 

 

FOTO 06 - FACHADA DA ESCOLA E3 

 
Vista da frente da escola E3 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

Como podemos observar, uma parte do muro da escola cedeu. Para nós foi uma 

surpresa encontrar o muro desse jeito, pois, na semana anterior, havíamos estado na escola e o 

muro estava erguido. De acordo com a merendeira (M2) da escola, o muro havia caído após 

as chuvas que caíram no final de semana. Esta merendeira tem 30 anos de serviços prestados 

nesta escola. Mesmo tendo sido indicada a merendeira para ser entrevistada, na ocasião ela 

pediu que o vigilante da escola, também, participasse do momento, pois ele era da 

comunidade e trabalha na escola há mais de 20 anos. Com isso, diante do pedido realizei a 

entrevista com a merendeira e com o vigilante da escola. 

Perguntei à M2 sobre a construção da escola, e ela falou que “olhe a escola só foi 

construída, porque um dono de fazenda daqui da região deu um pedaço de terra para fazer a 

escola” (M2). Quando perguntada sobre a idade da escola, ela informou que a escola tem mais 

de 40 anos e que desde a sua construção nunca parou de funcionar. 

Na sequência, a merendeira M2 esclareceu que quando a escola foi construída 

existiam duas casas: uma que servia de sala de aula e a outra que servia de casa para a 

professora. Na época que a escola começou a funcionar “a professora tinha que ficar a semana 

toda na escola, pois não tinha o transporte para todos os dias, ele vinha na segunda-feira para 

deixá-la e voltava na sexta-feira para buscá-la” (M2). O vigilante ratificou a fala de M2, 
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esclarecendo que na época o acesso à escola era muito difícil, “não dava para a professora ir e 

voltar todos os dias, aí ela ficavam morando a semana na escola” (VIGILANTE). 

Quando perguntados sobre a importância da escola na comunidade ambos se 

emocionaram; depois de um momento de pausa o vigilante falou: “a importância da escola na 

comunidade é muito grande, eu mesmo tenho duas meninas e se não tivesse a escola elas não 

tinham estudado” (VIGILANTE). Já a merendeira M2 ressaltou a proximidade da escola da 

casa dos alunos, “a escola é uma benção... Todo mundo mora perto o que a gente precisa eles 

estão aqui... Os meninos vêm tudo a pé mesmo para a escola e a gente conhece todo mundo” 

(M2). 

As falas desses sujeitos de direito explicitam o que no Paradigma da Educação do 

Campo compreende-se por relação de pertencimento ao território e as suas especificidades. 

Em nenhum momento esses sujeitos envergonham-se por ter que ir à escola a pé, ou que isso 

caracteriza ser um povo atrasado. Pude perceber na convivência com esses sujeitos 

campesinos que o fato de vir caminhando é também possibilidade de conviver com os outros 

seres vivos deste território. 

Durante nossas visitas registramos momentos como este retratado pela merendeira 

M2, como podemos ver na Foto 07. 

 

FOTO 07 - CRIANÇAS INDO À ESCOLA E3 

 
Crianças da comunidade indo para a escola 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

Além do contexto histórico da escola, faz-se necessário evidenciarmos o perfil das 

professoras desta escola. Com base nos questionários aplicados junto às professoras traçamos 

o perfil das professoras eleitas para serem colaboradoras da pesquisa, como podemos observar 

no Quadro 15. 
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QUADRO 15 - PERFIL DAS PROFESSORAS COLABORADORAS ESCOLA E3 

Professoras Idade 

Território 

onde 

reside 

Categoria 

Funcional 

Turno que 

leciona 

Tipo de 

Turma 

Escolaridade 
Tempo de 

docência 

Ensino 

Médio 
Graduação Instituição Total 

Território 

rural 

P5 33 Rural Contrato 
Matutino e 

Vespertino 

Multisseriada/ 

Ed. Inf. I e II 

(matutino) 

 

Multisseriada/ 

3°, 4° e 5° Ano 

(vespertino) 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 04 04 

P6 21 Rural Contrato Matutino 

Multisseriada/

1°, 2°, 3° e 4° 

Ano 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 04 04 

 

As duas professoras da escola E3 são moradoras do território rural. Como podemos 

observar, as professoras, também, tiveram sua formação em nível de graduação em cursos 

realizados a distância. Diferentemente das outras escolas, as professoras conhecem todos os 

moradores do Sítio Sagui, pois elas residem neste território rural. O fato das professoras 

serem do território rural trouxe para a pesquisa a ênfase na relação de pertencer ao lugar, ao 

território rural; este pertencimento foi evidenciado pelas professoras como uma relação que 

parte do lócus dos sujeitos de direito do campo, como podemos observar na fala da professora 

P5: 

Eu vim morar na zona rural quando eu tinha cinco anos e sempre estudei em 

escola pública, sempre estudei na zona rural. Só quando eu terminei o 
Ensino Fundamental é que eu fui estudar na cidade e muitas pessoas não 

acreditavam que eu podia estar onde eu estou hoje! Mas, eu dou muito aos 

meus alunos o exemplo da minha vida... Eu trabalhei numa determinada 

escola que a gestora, de lá na época, me dava muito incentivo dizia sempre 
que eu era capaz e que ela acreditava em mim. Então, isso me deixou com a 

auto-estima lá em cima. E eu a partir daí, realmente eu passei a acreditar que 

eu podia. Então, eu dou muito esse exemplo aos meus alunos em sala de 
aula, que quando você quer você pode. Veja, eu comecei a trabalhar como 

merendeira, depois, trabalhei num cargo administrativo da escola e quando 

eu me formei eu cheguei na sala de aula e estou aqui (P5). 
 

 

O relato da professora P5 fez-me lembrar da minha trajetória de vida, apresentada na 

introdução desta dissertação, pois semelhante a ela, também, atuei em escola com as mesmas 

condições que eu estudei quando criança. Quanto à categoria funcional, as duas professoras 

relataram que deveria existir um concurso diferente para efetivar as professoras que moram no 

território rural, pois quando as professoras não são do território rural, existe uma grande 

rotatividade de professores (as) nas escolas do território rural. 

A organização das turmas, semelhante ao que foi relatado pelas professoras P3 e P4, 

são salas Multisseriadas por não existir um número suficiente de alunos para formar turmas 
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Ano/Série isoladas. De acordo com as professoras P5 e P6, o fato das turmas serem 

Multisseriadas não impede que as crianças tenham um bom desempenho nas disciplinas, pois, 

o que precisa se atentar são as metodologias adequadas a esta realidade.  

 

Caracterização da Escola 4 (E4) 

 

A escola E4 está localizada no Sítio Xique-Xique. Nossas visitas à escola, tomando 

como referência a sede do Município, totalizaram 64 km percorridos. Neste trajeto, pudemos 

identificar nas paisagens os aspectos geográficos, econômicos e populacionais. Dentre estes 

aspectos podemos destacar a vegetação de caatinga e escassez de água, como podemos ver na 

Foto 08. 

FOTO 08 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS DA ESCOLA E4 

 
Vegetação e reservatório de água 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 
 

 

Além dos aspectos geográficos, identificamos elementos do aspecto econômico nas 

paisagens observadas, em atividades de trabalho relacionadas à pecuária, principalmente a 

bovinocultura esta próxima ao manancial de água, haja vista que neste sítio um dos problemas 

enfrentados pelos moradores é escassez de água. Outro aspecto observado foi o populacional, 

pois além do pecuarista as professoras evidenciaram que mesmo com a escassez de água 

existem agricultores familiares. 

A escola E4 funciona nos turnos matutino e vespertino, com um quantitativo de oitenta 

e quatro (84) estudantes, sendo que estes são divididos quatro (04) turmas; destas, temos três 

(03) turmas multisseriadas e uma (01) seriada, com um corpo docente de duas (02) 

professoras. Vale esclarecer que ambas as professoras lecionam os dois turnos. Além das 

professoras a escola conta com mais quatro (04) funcionários, sendo dois (02) serventes e 
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duas (02) merendeiras. A estrutura física se constitui de duas (02) salas, dois (02) banheiros, 

uma (01) cozinha e uma (01) secretaria. A escola conta com um (01) aparelho de TV e cinco 

(05) computadores, mas estes não têm acesso à internet (ver fachada da escola na Foto 09). 

 

FOTO 09 - FACHADA DA ESCOLA E4 

 
 Vista da frente da escola E4. 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 

 

 

A escola E4 fica vizinha à igreja católica da comunidade e, de acordo com a 

merendeira, é ponto de referência para todos da comunidade. A merendeira (M3) foi 

funcionária da escola entrevistada, ela tem 29 anos de serviços prestados à escola e nos 

contou o contexto histórico de como a escola foi construída. Quando perguntada sobre a 

construção da escola, ela esclareceu que “olhe foram meus pais que doaram o terreno para 

construir essa escola, minha mãe ainda deu aluna aqui. Ela fazia de tudo um pouco dava aula, 

fazia merenda para os meninos” (M3). Ela informou ainda que, desde o início do 

funcionamento da escola, sempre teve aula, a escola nunca parou de funcionar. 

Quando perguntada sobre a importância da escola na comunidade ela afirmou que “a 

escola é muito importante na comunidade... Ela é muita coisa na comunidade é o ponto de 

referência para todos aqui... Foi na escola que os nossos filhos estudaram e hoje estudam os 

nossos netos” (ME). A fala da merendeira M3 ratifica os sujeitos de direito entrevistados nas 

outras escolas. Neste viés, a escola é mais um dos espaços de formação dos sujeitos 

campesinos, onde eles também aprendem e ensinam sobre os seus saberes, uma educação 

escolar dos e não para os povos campesinos. 

Além de descrever os aspectos históricos da escola, com base nos questionários 

aplicados juntos às professoras, traçamos o perfil das professoras escolhidas para serem 

colaboradoras da pesquisa. Para tanto, observemos o Quadro 16. 

 

 

 



 138 

QUADRO 16 - PERFIL DAS PROFESSORAS COLABORADORAS ESCOLA E4 

Professoras  Idade 

Território 

onde 

reside 

Categoria 

Funcional 

Turno que 

leciona 

Tipo de 

Turma 

Escolaridade Tempo de docência 

Ensino 

Médio 
Graduação Instituição Total 

Território 

rural 

P7 30 Urbano Efetivo 
Matutino e 

Vespertino 

Multisseriada/ 

1° e 2° Ano 

(matutino) 

 

Multisseriada/ 

4° e 5° Ano 

(vespertino) 

Normal 

Médio 
Matemática 

Ensino 

Presencial 
10 10 

P8 48 Urbano Contrato 
Matutino e 

Vespertino 

Multisseriada/

Ed. Inf. I e II 

(matutino) 

 

Seriada 

5° Ano 

(vespertino) 

Normal 

Médio 
Pedagogia EAD 08 08 

 

As duas professoras relataram que, mesmo não morando no território rural, o tempo de 

docência foi todo dedicado às escolas localizadas no território rural e que elas passaram mais 

tempo nas escolas do território rural do que no território urbano, onde moram, pois vinham 

para a escola logo na manhã e só saiam no final da tarde. Quando observamos a formação das 

professoras identificamos que a professora P7 foi a única do total de oito professoras que 

curso sua graduação em um curso de ensino presencial. 

Quanto à categoria funcional ocupada por cada professora, a professora P7 relatou que 

não é por ser efetiva que ela tenta fazer um bom trabalho, mas por ela reconhecer que 

independente disso os alunos merecem um bom profissional na sala de aula. A fala da 

professora P8 não foi diferente, pois para ela a escola é um lugar de aprender e ela precisa 

contribuir para que seus alunos consigam atingir esse objetivo. 

 

5.4 O trato dos saberes dos povos campesinos nos conteúdos das práticas curriculares 

 

Como afirmamos ao longo da pesquisa, o Currículo traz o que ensinar e como ensinar, 

condicionando a intervenção, a ordenação e a distribuição do conhecimento para a sociedade 

através dos sistemas educativos. Logo, quando nos propomos compreender o sentido dos 

saberes dos povos campesinos nos conteúdos das práticas curriculares sob o olhar das 

professoras, buscamos compreender que saberes são tratados nos conteúdos de aprendizagem 

e qual o sentido atribuído a esses saberes. 

Com esse intuito, após a leitura do material produzido nas entrevistas surgiram duas 

(02) categorias empíricas nas falas das professoras: Alicerces da Prática Curricular e 

Organização da Prática Curricular, que nos serviram para compreender o sentido dos saberes 

dos povos campesinos tratados nas práticas curriculares sob o olhar das professoras. 
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5.4.1 Alicerces da prática curricular das escolas pesquisadas 

 

Nos Alicerces da prática curricular, apresentamos com base nas entrevistas realizadas 

com as professoras, o que identificamos e caracterizamos como sendo as concepções de: 

sujeito campesino, sociedade, educação escolar e saberes dos povos campesinos. 

Para analisar as concepções nos reportamos aos Paradigmas que orientam a oferta da 

educação escolar para o território rural: Paradigma da Educação Rural Hegemônica, 

Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica e Paradigma da Educação do Campo. 

Pudemos observar nas falas das professoras que ora a escola serve como mecanismo de 

controle do urbano sobre o rural, Paradigma da Educação Rural Hegemônica, ora serve como 

instrumento para o povo deixa-se inferiorizar, Paradigma da Educação Rural Contra-

Hegemônica, como também uma escola que contribui para as relações de solidariedade, 

igualdade, respeito e coletividade através da Desobediência Civil e Epistêmica, Paradigma da 

Educação do Campo. 

 

Concepção de sujeito campesino 

 

Quando perguntamos às professoras como elas veem os sujeitos campesinos, elas 

foram evidenciando que, para falar deles, precisamos observar o que eles fazem e em que eles 

trabalham, pois, de acordo com as afirmativas das professoras, é a relação de trabalho que 

determina as concepções de sujeitos campesinos. Com base nas falas das professoras e através 

das análises, identificamos três concepções de sujeitos campesinos: sujeito 

subalternizado/servil, sujeito desenvolvido/moderno e sujeito de direito. 

 

FIGURA VIII - CONCEPÇÕES DE SUJEITOS CAMPESINOS 

 

O sujeito subalternizado/servil corresponde ao sujeito campesino que é reconhecido 

dentro da condição de servo, ou seja, aquele que está para servir aos sujeitos do território 

urbano. Esta concepção de sujeito campesino remete ao que Quijano (2005) denomina de 



 140 

Colonialidade do Poder e do Ser, pois, para ser considerado sujeito na sociedade, estes 

precisam incorporar o comportamento mais próximo do Moderno-Urbano. 

Nesta concepção, o sujeito campesino é reconhecido como aquele que está para servir 

às necessidades dos sujeitos do território urbano, como podemos observar na fala da 

professora P8: 

 
Outro dia, a gente até relatou com os meninos que está acabando esse 

negocio de zona rural, que ninguém quer mais zona rural e isso é um 

problema, por que futuramente se continuar assim nós não teremos mais 
alimentação, quem é que vai plantar os alimentos e como é que a gente da 

cidade vai comer. 

 

 

Vale ressaltar que, quando a professora demarca como é que a gente da cidade vai 

comer refere-se ao lugar de enunciado do território urbano. Percebemos que falar do sujeito 

campesino é tratar de aspectos relacionados ao trabalho dele e não aos modos de vida desses 

sujeitos, bem como numa relação de exploração do território rural e dos bens alimentícios 

produzidos para servir ao território urbano, intimamente relacionado à Colonialidade do 

Poder. Observamos que esta Colonialidade aliasse à Colonialidade do Ser e à Colonialidade 

da Natureza como justificativa para explorar tudo aquilo que se aproxima ao máximo da 

natureza, partindo de uma relação binária entre natureza e sociedade, no caso rural e urbano, 

como ressalta a fala da professora, 

 

Olha, em minha opinião eu acho que não tem essa visão de que eles sejam 

muito ruins não. Eu vejo que eles procuram tentar melhorar de vida mesmo 

nas condições de trabalho que é só de trabalhar na plantação, eles só vivem 
disso mesmo. Com o que eles plantam ou vendem aqui mesmo ou levam 

para feira e lá a gente compra, só vivem disso mesmo, porque aqui é zona 

rural (P2). 
 

 

Neste sentido, o sujeito campesino está fadado à extinção, a não ser que este incorpore 

aos seus modos de vida o padrão desenvolvimentista, internalizando o status de sujeitos que 

devem servir às necessidades do território urbano, como os sujeitos campesinos não tivessem 

outra função. Observamos que a professora incorpora em suas práticas curriculares a ideia de 

sujeito campesino subalternizado e inferiorizado. Nestas práticas curriculares, o sujeito 

campesino é deixado à margem, pois o currículo cumpre a função de trazer conteúdos de 

aprendizagem que, 

 

Em tese, pode servir para a construção da mente, não produzem crescimento 

pessoal algum quando se reproduzem como simples erudição superficial, e 
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tampouco dão lugar a um treinamento para que as qualidades mentais, 

hipoteticamente preexistentes, exercitem-se e, dessa forma, aperfeiçoem-se 

(SACRISTÁN, 2013, p. 265). 
 

 

Neste sentido, o currículo reporta-se ao Paradigma da Educação Rural Hegemônica, 

onde o quê ensinar nas escolas do território rural contribui para o sujeito aprender a ser 

educado para a submissão. 

Identificamos, também, nas falas das professoras a concepção de sujeito campesino 

como aquele que é sujeito desenvolvido/moderno. Neste caso, o sujeito é aquele que é 

reconhecido como sujeito que vive no território rural e tem diferenças, estas diferenças 

servem para justificar a subalternização e a hierarquização entre os sujeitos do território rural 

em detrimento dos sujeitos do território urbano, um reconhecimento que remete à 

Interculturalidade Funcional, pois parte de “mecanismos asistenciales que contribuyan al 

proceso de integración subordinada de los grupos tradicionalmente excluídos” 

(SARTORELLO, 2009, p. 02); neste caso, a escola é um desses mecanismos. 

O sujeito poderá ser reconhecido na sociedade, caso este se sujeite aos manuais de 

urbanidade, ou seja, de sujeito que incorpora nos seus modos de vida a organização social 

urbana moderna, como esclarece Castro-Gómez, (2005, p. 82): 

A escola transforma-se num espaço de internamento onde se forma esse tipo 

de sujeito [...] O que se busca é introjetar uma disciplina na mente e no corpo 

que capacite a pessoa para ser útil à pátria. O comportamento da criança 
deverá ser regulamentado e vigiado, submetido à aquisição de 

conhecimentos, capacidades, hábitos, valores, modelos culturais e estilos de 

vida que lhe permitam assumir um papel produtivo na sociedade. 

 
 

Neste sentido, a escola contribui para constituição de um sujeito que incorpora a ideia 

de sujeito desenvolvido/moderno, dentro da mesma estrutura segregadora, subalternizadora 

e hierarquizadora, como podemos identificar nas falas das professoras: 

 
Assim, às vezes eles acham que por morar na zona rural não precisa ser 

alguém na vida, acham que por morar no sítio ninguém os vê é como se eles 

não fossem vistos. Então o que é que a gente tem que fazer? Mostrar para 
eles que eles podem estudar e conseguir um emprego e ser importantes 

também (P5). 

 
Aqui você não vai conseguir vê o rural, por que aqui não é rural. Eles não 

sentem que aqui é rural. Eles se sentem cidade, eles não são mais rural, eles 

se sentem cidade, eles não trabalham com a agricultura com nada do rural 
(P7). 
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Então, eles não vivem bem da zona rural e olhe que aqui é uma comunidade 

pequena, mas eles não vivem do rural e para quem vem aqui vê que eles não 

trabalham com a Agricultura (P8). 
 

Eles estão tão modernos, que hoje tem telefone tocando dentro da sala, eles 

sabem o que é computador. Assim, a área rural está muito diferente do que 

era de primeiro (P6). 
 

 

Nesta concepção de sujeito campesino, vemos reforçada a ideia de sujeito 

hierarquizado e inferiorizado, pois a professora assume a postura de sujeito de referência, o 

sujeito superior, onde o outro é aquele que precisa aprender a ser cidadão moderno/urbano, 

cabendo à escola realizar tal função. Novamente, o sujeito campesino é compreendido como o 

outro a ser subalternizado, onde na prática curricular os seus saberes não ganham status de 

conteúdos de aprendizagem, um currículo escolar que remete a uma educação bancária, 

reforçando o Paradigma da Educação Rural Hegemônica, onde o território rural é 

compreendido, apenas, nos seus aspectos geográficos, estabelecendo uma relação de poder 

baseada no desenvolvimento capitalista, e que para tanto os sujeitos campesinos precisam de 

“poucas letras”. 

Por sua vez, outras professoras rompem com estas concepções de sujeito campesino, 

colocando o sujeito campesino enquanto sujeito de direito. Nesta concepção, o sujeito 

campesino é o sujeito epistêmico, ou seja, aquele que assume a condição epistêmica. Vale 

esclarecer que a garantia dessa condição epistêmica é forjada no movimento de aprender a 

desaprender (MIGNOLO, 2008) as epistemes hierarquizadoras, ou seja, tomar como 

referência epistemes outras. Para tanto, os sujeitos são compreendidos a partir do lugar 

político e epistêmico na sociedade em um 

 

Proceso activo y permanente de necociación e insterrelación donde ló 

próprio y particular no pierden su diferencia, sino que tengan la oportunidad 
y capacidad para aportar desde esta diferencia a la creación de nuevas 

comprensiones, convivências, colaboraciones y solidariedades (WALSH, 

2008, p. 141). 
 

 

Os sujeitos de direitos são aqueles que produzem epistemologias outras, como 

podemos observar nas falas das professoras, 

 

A minha realidade de vê-los e analisá-los é olhar para eles e aprender com 

eles, pelo fato deles serem da zona rural (P4). 
 

Para mim que também moro na área rural e convivo com eles na área rural, 

eu os vejo como pessoas que tem muito que ensinar e aprender, ensinando a 

área urbana e aprendendo com ela, aprendendo junto (P3). 
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Nesta concepção de sujeitos campesinos enquanto sujeito de direito, as relações 

sociais são pautadas pelo diálogo Intercultural entre os sujeitos, onde sujeitos do território 

rural e urbano aprendem uns com os outros. Neste sentido, o sujeito campesino expressa a 

opção descolonial, ou seja, “revela a identidade escondida sob a pretensão de teorias 

democráticas universais” (MIGNOLO, 2008, p. 297), onde a escola passa a ser um dos 

espaços que contribui para o desenvolvimento do projeto de sociedade pautado pelos povos 

campesinos. Neste sentido, sujeitos campesinos é sujeito de direito do currículo escolar, pois 

as epistemes destes sujeitos são conteúdos de aprendizagem, bem como estão em diálogo com 

as outras epistemes, um currículo que contribui para o fortalecimento e a legitimidade das 

identidades culturais, bem como o fortalecimento do projeto de sociedade que orienta o 

Paradigma da Educação do Campo.  

 

Concepção de Sociedade 

 

Ao analisarmos as falas das professoras, identificamos duas concepções de sociedade: 

a sociedade hegemônica desenvolvimentista e a sociedade como um todo articulado. Vale 

ressaltar que a concepção de sociedade hegemônica desenvolvimentista foi a que prevaleceu 

nas falas das professoras. 

 

FIGURA IX - CONCEPÇÕES DE SOCIEDADE 

 

 

A sociedade hegemônica desenvolvimentista compreende a ideia de sociedade como 

aquela dentro dos moldes do desenvolvimento urbano-industrial, onde o rural é o lugar que 

precisa adequar-se aos sistemas impostos pela lógica mercadológica. Nesta concepção, o 

território rural não faz parte do imaginário de sociedade desenvolvida, haja vista que se busca 

“Manter, acentuar e aprofundar entre os explorados/dominados a percepção dessas 
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diferenciadas situações em relação ao trabalho, à “raça” e ao “gênero”” (QUIJANO, 2010, p. 

118); mantém-se a ideia que a escola serve como instrumento dos manuais de urbanidade. 

Neste sentido, o território rural é o lugar de atraso que precisa ser melhorado, como 

evidencia a fala da professora P6, quando perguntada para que sociedade a educação ofertada 

na escola esteja contribuindo com a formação: 

 
Eu acho que para uma sociedade melhor, por que eu acho que tudo depende 

deles. Por que, os pais já são antigos e não podem ajudar mais, mas vamos 

ver agora se as crianças, que vão se tornar rapazes e adultos se eles tornam-
se uma sociedade melhor. Por que você já tira pelo ambiente que não ajuda, 

por que aqui é um sítio que é muito cheio de coisa, cada família tem um 

problema. 

 
 

A ideia é que a escola possibilitará ao aluno sair da condição de sujeito atrasado, como 

também evidencia a fala da professora P4, “uma sociedade construtiva, por que se a gente está 

ensinando e mostrando é para interagir e elas serem futuramente pessoas integradas na 

cidade”, e com isso assumirem a condição de sociedade desenvolvida de território urbano, 

como esclarece a professora P3 “Por que no campo eles já têm as experiências e eles precisam 

se inserir mais na cidade”. Logo, os sujeitos campesinos não fazem parte de uma sociedade, 

haja vista que esta condição só é garantida quando estes seguem a ideia de sociedade 

produtiva. As falas das professoras evidenciam que o Paradigma da Educação Rural 

Hegemônica se mantém no território rural, pois este território continua sendo visto pelas 

professoras enquanto lugar que precisa ser urbanizado reforçando a ideia de que tudo que não 

se adéqua ao modelo Moderno-Colonial urbano, aos manuais de urbanidade, deve ser 

excluído (CASTRO-GÓMEZ, 2005). 

Neste viés, o currículo cumpre a função de garantir sujeitos aptos a atuarem no 

mercado de trabalho, mantendo-se a crença de que a educação escolar dos sujeitos 

campesinos constitui um fator para o progresso econômico da sociedade, especificamente o 

progresso do território rural que, com isso, atende aos padrões de poder Moderno/Colonial 

forjado no Paradigma da Educação Rural Hegemônica. 

Por sua vez, a concepção de sociedade como um todo articulado aproxima-se da 

relação continuum rural-urbano, ou seja, 

 
As particularidades de cada um não são anuladas, ao contrário é a fonte da 

integração e da cooperação, tanto quanto das tensões e dos conflitos. O que 

resulta desta aproximação não é a diluição de um dos pólos do continuum, 
mas a configuração de uma rede de relações recíprocas, em múltiplos planos 

que, sob muitos aspectos, reitera e viabiliza as particularidades 

(WANDERLEY, 2001, p. 33-34). 
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Neste sentido, a concepção de sociedade como um todo articulado compreende uma 

relação de interdependência, onde as diferenças de cada território não são anuladas, mas são 

fontes de integração e cooperação. Identificamos esta concepção de sociedade na fala da 

professora P1: “Eu acho que a sociedade com um todo. Desde a sociedade familiar a 

sociedade mesmo com um todo. A sociedade escolar, a sociedade onde eles vão viver”. Neste 

caso, a sociedade não parte de um único jeito de viver, mas das múltiplas possibilidades de 

relacionar-se e conviver. 

Sobre estes aspectos, as professoras afirmam que a escola deve contribuir “para pensar 

uma sociedade, onde todo mundo se respeita e não tem essa divisão de rural e urbano, porque 

a gente depende um do outro. Eu preciso da área rural e eles precisam da área urbana” (P2). 

Desta forma, a professora evidencia que não podemos inferiorizar o sujeito do território rural 

nem os sujeitos do território urbano, e sim entender que ambos trazem características que são 

específicas da sua realidade e que são elas que os diferenciam e não os subalternizam. Vale 

ressaltar que, mesmo a professora apresentando em sua fala a articulação entre o território 

rural e urbano, a referência para esta articulação continua sendo o econômico e este como 

determinante para caracterizar a função do sujeito campesino na sociedade.  

Contudo, vale frisar que mesmo compreendendo a sociedade como um todo articulado 

continuam existindo a hierarquização e a subalternização dos povos campesinos, pois, 

mantém-se a ideia de que os sujeitos campesinos servem por que os sujeitos urbanos precisam 

ser alimentados e isso é de competência dos sujeitos do território rural. Podemos observar que 

o Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica está presente nas falas das professoras, 

quando elas afirmam que é de competência dos sujeitos campesinos servir aos sujeitos do 

território urbano, assumindo a condição de sujeito desenvolvido/moderno. 

 

 

Concepção de educação escolar 

 

Nas falas das professoras colaboradoras da pesquisa, identificamos duas concepções 

de educação escolar: lugar de controle social e lugar de diálogos e proposições. Vale 

esclarecer que a maioria das falas das professoras reporta-se à concepção de escola como 

lugar de controle social. 
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FIGURA X - CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

 

A concepção de escola como lugar de controle social remete-se às Heranças 

Coloniais deixadas pelo projeto colonial que utilizou a escola como instrumento de controle 

da sociedade. A escola serve como instrumento de produção do outro como inexistente, do 

outro inferior, como explica Arroyo (2012, p. 55): "as ênfases repetitivas da infância, 

adolescência pobre, negra, favelada, do campo como incapaz de aprender, com problemas de 

aprendizagem, de condutas, de socialização, de humanização está incrustada em nosso 

pensamento socioeducativo como premissa". 

Identificamos a concepção de escola como lugar de controle social nas seguintes 

falas das professoras: 

 

Essa educação vai contribuir muito. Por que, além deles virem aprender, eles 

vão aprender a escrever vão ter aqueles momentos de leitura, que no caso os 
pequenos vão ter as historinhas, as ilustrações que eles fazem. Eu acho que 

ajuda muito a convivência (P2). 

 

Na escola os alunos ficam mais desenvolvidos, o aluno desenvolve mais para 
que no futuro ele tenha um bom emprego na cidade (P3). 

 

A escola para mim, no meu ponto de vista, é como se ela fizesse parte da 
família, por que, além de ensinar meu aluno a ler e escrever eu tenho que 

formá-lo cidadão (P4). 

 

Por que nós somos os formadores de caráter de personalidade, até por que os 
pais não conseguem fazer isso e nós terminamos sendo os formadores desses 

meninos, dessa geraçãozinha que está vindo ai (P6). 

 
Eu acho que a escola serve para eles não seguirem mais o caminho dos pais, 

porque a maioria deles aqui são todos trabalhadores da roça (P7). 
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Ao analisar as falas das professoras, observamos que elas reportam-se à escola como 

mecanismo que contribui para incutir nos sujeitos campesinos a Colonialidade do Ser, a ideia 

do rural enquanto atrasado e que, para superar esta condição, eles precisam apreender os 

moldes urbanos. 

Desta forma, a educação escolar serve como instrumento da Colonialidade do Poder, 

do Ser e do Saber, como forma de pensar os povos do campo num padrão de poder, 

dominação/subordinação a que estes povos foram submetidos. Para tanto, faz-se necessário 

um currículo que ofereça o mínimo de conteúdos de aprendizagem considerados válidos. Um 

currículo disciplinador que cria a falsa ideia de identidades culturais homogêneas, reforçando 

a concepção de sujeito subalternizado/servil e, com isso, fortalece o Paradigma da Educação 

Rural Hegemônica. 

Em contra partida, na concepção de escola como lugar de diálogos e proposições, a 

educação escolar compreende o processo de ensino aprendizagem através das epistemes dos 

povos campesinos. Esta concepção de educação escolar, como lugar de diálogo e proposição, 

ratifica a necessidade da escola “em seus processos de ensino e aprendizagem, considera o 

universo cultural e as formas próprias de aprendizagem dos povos o campo, que reconhece e 

legitima estes saberes construídos a partir de suas experiências de vida” (ANTUNES-

ROCHA; MARTINS 2009, p. 40). Logo, a escola é mais um dos espaços que os sujeitos 

campesinos aprendem, um lugar/espaço de aprendizagem coletivo e intercultural. 

Identificamos a concepção de escola como lugar de diálogos e proposições na fala de 

apenas duas professoras, como podemos observar: 

 

A educação da escola é uma extensão da educação que a gente tem em casa. 

A educação se divide em vários âmbitos, ai eu digo para eles o seguinte: 

vocês têm uma educação em casa e na escola vocês terão um complemento 
da educação que vocês tiveram lá, agora só como uma questão de reforço 

(P1). 

 
A comunidade eu acho que é como uma família, por que aqui a gente se dá 

muito bem, tanto na comunidade como na escola se engaja direitinho. 

Quando tem reunião todos participam, é muito difícil alguém faltar quando 

tem reunião. Assim, eles tratam a gente muito bem, eu gosto muito de 
trabalhar aqui (P8). 

 

 

Neste caso, a ideia de extensão de casa nos leva a inferir que a referência de educação 

escolar e de saberes válidos é a dos sujeitos campesinos. Com isso, invertem-se os papeis, o 

complemento é a educação escolar e não o único saber válido; mesmo não morando no 
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território rural, constrói uma relação de pertencimento com este território e entende a 

educação escolar como um dos espaços onde a educação pode acontecer e não o único. 

Neste viés, contribui para a materialização do projeto de sociedade do Paradigma da 

Educação do Campo, onde o currículo possibilita o diálogo através das diferentes epistemes, 

uma educação escolar que é pensada com e para os sujeitos do campo, que parte do diálogo 

Intercultural tomando como lócus de enunciação os sujeitos que historicamente tiveram suas 

epistemes silenciadas nos currículos das escolas do território rural, em que os conteúdos de 

aprendizagem reportam-se à vida destes sujeitos, das suas diferentes epistemes, das suas 

culturais. 

 

Concepção de saberes dos povos campesinos 

 

Assim, como discutimos no capítulo de saberes dos povos campesinos, a existência de 

três paradigmas inter-relacionados, o Paradigma da Educação Rural Hegemônica, o 

Paradigma da Educação Rural-Contra Hegemônico e o Paradigma da Educação do Campo, as 

professoras trazem em suas falas a existência de três concepções de saberes dos povos 

campesinos que se reportam a estes paradigmas: folclorizados, reconhecíveis e 

epistemologias outras. 

 

FIGURA XI - CONCEPÇÕES DE SABERES DOS POVOS CAMPESINOS 

 

Os saberes dos povos campesinos enquanto aquele que é folclorizado, saberes 

folclorizados, perpassa pela ideia de que os saberes fazem parte do jeito diferente, ou seja, 

uma ideia estereotipada dos saberes dos povos campesinos. Esta concepção de saberes reforça 

o silenciamento dos saberes dos povos campesinos, bem como a ideia de que os povos 

campesinos não necessitam de conhecimentos para desenvolver suas atividades no território 

rural, pois só precisam dominar as técnicas do fazer (BORGES, 2012). 
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Identificamos a concepção de saberes folclorizados quando perguntamos às 

professoras o que as levava a tratar dos saberes dos povos campesinos nas aulas; elas 

responderam: 

Por que isso é a cultura deles. É a vida deles, eles podem não ser tão rurais 

hoje, mas os antepassados deles foram. Eles têm que entender que a vida 

deles anteriormente era diferente de hoje. Eu não me conformo com que se 
esquece do passado, eles têm que entender como era o passado o que eles 

faziam, que antigamente aqui era plantação, onde hoje é a escola era uma 

plantação e que teve uma pessoa que doou o terreno para fazer a escola. É 
cultura deles (P7). 

 

Muitos não saem daqui, eles já estão acostumados com aquilo, eles não vêm 
uma atividade diferente, a gente tenta passar outras atividades, mas como 

não dá para levar eles daqui pra lá (ela se referiu levar da área rural para área 

urbana), aí eles ficam com poucos conhecimentos só o deles mesmo (P2). 

 
 

As professoras falam dos saberes dos povos campesinos como sendo saberes que 

fogem do padrão de referência de saberes válidos urbanos, pois, para elas, os saberes dos 

povos campesinos são diferentes, logo fogem do que é referência como conteúdos de 

aprendizagem. Neste caso, as professoras reforçam a subalternização e o silenciamento dos 

saberes dos povos campesinos, onde as diferenças culturais são utilizadas para ratificar a 

subalternização e inferiorização. Neste viés, os saberes dos povos campesinos são reduzidos a 

folclore, são estereotipados, relacionados ao exótico ao que sai do padrão imposto pela 

Geopolítica de Conhecimento Moderno-Colonial Urbana. 

Por sua vez, a concepção de saberes dos povos campesinos reconhecíveis, ou seja, 

aqueles que até podem ser considerados válidos, devem imitar a referência de saber que é a de 

saber único, uma Geopolítica do Conhecimento Moderno-Colonial Urbana (MIGNOLO, 

2008; WALSH, 2009). Para tanto, anulam-se as cosmovisões dos diferentes sujeitos 

campesinos através de conteúdos universalizantes, afirmando suas teorias, seus 

conhecimentos e seus paradigmas como verdades universais e invisibilizando e silenciando os 

sujeitos que produzem conhecimentos outros. 

Quando as professoras remetem-se aos saberes dos povos campesinos como aqueles 

que são reconhecíveis, elas evidenciam a necessidade destes serem valorizados na escola ou 

colocados no patamar de exemplos que servem para contextualizar o conteúdo de 

aprendizagem pré-estabelecido, como identificamos nas falas das professoras: 

 

A importância é a valorização, por que tudo que a gente tem em casa de 

alimentação vem do campo e a gente precisa saber a importância que tem o 
agricultor, que não é tão valorizado e seria bom que eles fossem (P3). 
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Precisamos conscientizar as pessoas que sem a área rural a gente não teria 

comida e que se a área rural acabar a gente fica sem alimento, a gente vai ter 

o dinheiro mais não vai ter onde comprar, aí tudo se torna mais difícil (P8). 

 

 

Observamos que as professoras não trazem explicitamente que saberes eles tratam, 

mas podemos inferir que as características apresentadas reportam-se aos saberes relacionados 

à agricultura, onde novamente a referência do território rural é tida enquanto aspectos 

geográficos, como se no território rural não existissem, também, as epistemes dos sujeitos. 

Isso implica em compreender o currículo como mero instrumento disciplinador das mentes 

dos sujeitos campesinos, para o mundo do trabalho, uma sociedade moderna urbanizada. 

A concepção de saberes dos povos campesinos enquanto epistemologias outras 

perpassa a ideia de saberes que são forjados no diálogo intercultural entre os diferentes 

saberes. Nestas concepções, os saberes dos povos campesinos são saberes válidos e são, 

também, conteúdos de aprendizagem Intercultural, "a Interculturalidade inclui a idéia de 

intercâmbio, da interdependência, da inter-aprendizagem, do diálogo e da negociação entre 

pessoas de culturas diferentes, baseada no princípio fundamental da igualdade de condições" 

(MARIN, 2011, p. 08). Identificamos esta concepção na fala da professora P5, quando ela 

refere-se ao trato desses saberes na escola:  

 

Para que eles possam reconhecer a importância que tem o pessoal do campo 
também. Por que, muitos pensam que não são visto, que são esquecidos 

diante da comunidade e na realidade não são. Eles são importantes, que é 

gente! Eles precisam ser vistos como gente e não viver isolado, por que vive 
no campo, de maneira nenhuma. 

 

 

Como podemos observar, apenas uma professora traz elementos que remetem a 

concepções de saberes dos povos campesinos enquanto epistemologias outras. Este achado 

leva-nos a inferir que a compreensão de conteúdos de aprendizagens continua restrita à 

disciplina, o que acreditamos ser um dos impedimentos na compreensão de saberes dos povos 

campesinos como conteúdos de aprendizagem. E com isso, por mais que as professoras digam 

tratar dos saberes dos povos campesinos, estes ganham o status de silenciamento ou 

exemplificação. 

 

5.4.2 Organização da Prática Curricular das escolas pesquisadas 

 

Na Organização da Prática Curricular, apresentamos os saberes campesinos 

identificados, as fontes e os tipos dos conteúdos de aprendizagem relacionados aos saberes 
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dos povos campesinos, as atividades desenvolvidas para tratar dos saberes e o lugar/tempo 

desses saberes nas práticas curriculares. 

Como vimos no nosso referencial teórico, o currículo envolve as questões explicitas e 

implícitas das práticas curriculares desenvolvidas pelos (as) professores (as). Nesta seção, 

tratamos dos aspectos explícitos da prática curricular, a saber: as fontes dos conteúdos de 

aprendizagem, os tipos de atividades e o lugar/tempo curricular dos saberes dos povos 

campesinos nas práticas curriculares sob o olhar das professoras entrevistadas. 

 

As fontes dos conteúdos de aprendizagem relacionados com os saberes dos povos 

campesinos 

 

Nas análises das falas das professoras, identificamos três tipos de fontes utilizadas 

como referência para o trato dos saberes dos povos campesinos, que foram: currículo 

prescrito oficial, livro didático e saberes da experiência. 

 

 

FIGURA XII - AS FONTES UTILIZADAS NO TRATO DOS SABERES DOS POVOS 

CAMPESINOS 

 

As fontes que compreendem currículo prescrito oficial correspondem àquelas que 

foram pré-estabelecidas como compêndio de conteúdos ordenados nas disposições 

administrativas, a exemplo das Listagens de Conteúdos propostas pelos sistemas de ensino 

que orientam a elaboração do plano de ensino (SACRISTÁN, 1998). Identificamos nas falas 

das professoras a ideia de currículo prescrito oficial nos conteúdos de aprendizagem 

propostos pela SEEJCT, a Listagem de Conteúdos e Habilidades, como podemos observar nas 

falas das professoras P1 e P2; 
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Os conteúdos a gente recebe da Secretaria de Educação para trabalhar, mas 

agora nada que diferencie sabe. Não por que é escola rural, por que ai não 
vem conteúdos diferentes, isso não tem não. Assim, os conteúdos não vêm 

direcionados, eles vêm de forma geral. Agora como sou professora no 

espaço rural eu procuro fazer essa associação (P1). 

 
Por que já vem no documento o que é para ensinar, já vem por disciplina e é 

obrigatório chegar até o final dele, pois a maioria do que está nele tem que 

ser feito (P2). 
 

 

Neste caso, os saberes dos povos campesinos são reconhecidos, apenas, para validar o 

currículo prescrito oficial da SEEJCT, neste caso, os conteúdos de aprendizagem e as 

habilidades sugeridas para cada disciplina, reforçando a Perspectiva de Currículo Tradicional, 

onde a organização do currículo é pautada pela disciplinarização e fragmentação dos 

conteúdos de aprendizagem, onde, 

 

Todos os nossos referenciais culturais ou epistemológicos estão mediados 
por uma estruturação do saber fragmentado em múltiplas disciplinas. Essa 

maneira de ver e interpretar o mundo é o resultado e a consequência de uma 

formação que aceitou a compartimentação do saber em cadeiras ou matérias 

como a única forma de apresentar e organizar o currículo escolar (ZABALA, 
2002, p. 49). 

 

 

Neste sentido, a fonte utilizada como referência no currículo acaba sendo sempre a 

disciplina e o saber a ela relacionado; trazendo para os saberes dos povos campesinos, estes 

não ganham, portanto, o status de saberes válidos, como ressaltado anteriormente no modelo 

de currículo forjado no Paradigma da Educação Rural Hegemônica. 

Outra fonte apontada pelas professoras para tratar dos saberes dos povos campesinos é 

o livro didático
33

 que correspondem ao currículo criado para ser consumido pelos (as) 

professores (as) e aluno (as) nas escolas (SACRISTÁN, 1998). Neste caso, as professoras 

utilizam o livro como possibilidade de tratar dos saberes dos povos campesinos. De acordo 

com as professoras, os livros didáticos utilizados trazem conteúdos de aprendizagem que dão 

para relacionar, como evidencia a professora P3: “Eu olho os temas que tem aqui (referiu-se 

as orientações dadas pela SEEJCT) e procuro nos livros que a escola recebe da Secretaria de 

educação”. Essa compreensão é fruto de uma concepção de currículo como mero instrumento 

de reprodução de decisões tomadas por especialistas, um Currículo Tradicional que serve à 

Conformação e ao Desenraizamento dos sujeitos campesinos. 

                                                             
33 Vale ressaltar que estes não são os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático para as escolas do 

Campo. 
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Vale ressaltar que as professoras evidenciam também que não são em todos os livros 

que elas afirmam conseguir encontrar conteúdos passíveis de serem relacionados com os 

saberes dos povos campesinos, como explica a professora P8: “no caso para trabalhar com as 

coisas que tem na zona rural a gente desenvolve o que vem no livro de História, Geografia, 

por que trazem coisas da terra e do trabalho deles”. Novamente, observamos que para as 

professoras tratar dos saberes dos povos campesinos é entendê-los nos aspectos, meramente, 

geográficos e econômicos como se no território rural não existissem sujeitos epistêmicos. 

Desta forma, os currículos escolares desenvolvem “processos brutais de desenraizamento (...) 

opções pedagógicas escolhidas para destruição dos saberes, culturas, valores, identidades dos 

povos indígenas, negros, quilombolas, camponeses, trabalhadores dos campos” (ARROYO, 

2012, p. 204), onde o território rural continua sendo o lugar de atraso. 

Por sua vez, as professoras apontam nas suas falas para outras fontes, estas enquanto 

saberes da experiência, que ora remetem-se aos saberes da experiência das professoras e ora 

aos saberes da experiência dos (as) alunos (as). 

Os saberes da experiência das professoras de acordo com Tardif (2008, p. 39) 

compreendem os “saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento 

de seu meio”. Neste caso, os saberes da experiência dos professores referem-se aos saberes 

utilizados pelas professoras do território rural no desenvolvimento de suas práticas 

curriculares, especificamente nas que elas afirmam tratar dos saberes dos povos campesinos, 

como afirma a professora P5: “não existe referência melhor do que a minha vida, pois, eu 

moro na zona rural”. A referência de saberes válidos é relacionada ao cotidiano no território 

rural e à relação de pertencimento com este território. Neste caso, os saberes dos povos 

campesinos são também conteúdos de aprendizagem, contudo, vale ressaltar que apenas uma 

das professoras entrevistadas reporta-se a estes saberes como fontes. 

Os saberes da experiência dos (as) alunos (as) materializam-se no que Mignolo 

(2008) denomina de desobediência epistêmica, pois vão trazer como fonte o lócus de 

enunciação os sujeitos que historicamente tiveram negados seus saberes nos curriculares 

escolares, como explica Arroyo (2011, p. 268), 

 

Desde a colonização foi se conformando uma forma de pensar, tratar, alocar 

os indígenas, negros, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta, das vilas e 
favelas. Formas de pensá-los, tratá-los e alocá-los na ordem social, 

econômica, política e até escolar, profundamente arraigadas em nossa cultura 

nacional. [...] Dos currículos tem de fazer parte um conhecimento sério, 
crítico dessas formas de pensar esses coletivos em nossa história. 
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Complementamos esta explicação argumentando que uma das possibilidades de se ter 

um currículo com conhecimentos sérios, estes entendidos enquanto saberes que garantem a 

condição epistêmica dos sujeitos, é forjada nas vivências, nos cotidianos dos sujeitos do 

território rural, onde as referências são os saberes dos povos campesinos, os seus modos de 

vidas e suas culturas. Identificamos esta fonte resultante da desobediência epistêmica em falas 

como 

 

A gente fala a partir da vida deles (P2). 
 

Eles pedem que a gente trabalhe com questão de horta, de agricultura, pois é 

importante e isso tudo é integrado às aulas (P7). 
 

 

Neste caso, uma educação escolar que tem a intencionalidade de resistir às imposições 

culturais, promovendo um diálogo dos diferentes saberes através dos saberes locais 

(CALDART, 2004). 

Observamos que as fontes adotadas para tratar dos saberes dos povos campesinos 

expressos nos saberes da experiência das professoras e dos (as) alunos (as) materializam o que 

Mignolo (2008) denomina de Diferença Colonial, pois representam as tensões entre o que é 

reconhecido como saber válido e saber passível de ser enquadrado presente simultaneamente 

nas práticas curriculares das professoras. 

As professoras evidenciam que elas também fazem um movimento de resistência à 

ideia de saber único, quando elas reportam-se às fontes que tomam como lócus de enunciação 

os saberes dos povos campesinos, aproximando-se da perspectiva de currículo Intercultural 

que embasa o Paradigma da Educação do Campo. Quando adota como referência a vida dos 

sujeitos campesinos, as professoras colocam em xeque a Geopolítica do Conhecimento 

Moderno/Colonial que desde a Perspectiva de Currículo Tradicional vem forjando os 

currículos nas escolas. 

 

Os tipos de saberes dos povos campesinos identificados 

 

Para compreendermos o sentido dos saberes dos povos campesinos tratados nas 

práticas curriculares das escolas investigadas, fez-se necessário, inicialmente, identificarmos 

que saberes dos povos campesinos as professoras tratavam. 
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Para tanto, aplicamos junto às professoras colaboradoras da pesquisa oito (08) 

questionários
34

 (ver modelo de questionário no Anexo III), onde elas assinalaram que saberes 

dos povos campesinos que elas tratavam nos conteúdos de aprendizagem de suas práticas 

curriculares. 

Neste questionário, pedimos também que as professoras apontassem outros saberes 

que, de acordo com elas, são, também saberes dos povos campesinos. De posse destes 

questionários, identificamos os seguintes saberes dos povos campesinos (ver Quadro 17). 

 

QUADRO 17 - SABERES DOS POVOS CAMPESINOS IDENTIFICADOS NO 

QUESTIONÁRIO 

 

Saberes dos Povos 

Campesinos 

Professoras Total de saberes 

identificados por 

professoras 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Economia solidária - - - - - - - - - 

Agricultura Familiar X X X X X X X X 08 

Desenvolvimento 

Sustentável 
X X X - X X X X 07 

Sistemas de produção 

(agricultura, pecuária, 

apicultura, extrativismo) 

X - - - - X X - 03 

Território Rural 

Sustentável 
- - - - - X - X 02 

Tradições dos povos 

campesinos 
X X X X X X X - 07 

Processos de trabalho 

sustentável 
- - - - - X X - 02 

Religiosidade 

(tratamentos de cura com 

rezas e ervas) 

- - - X X - X X 04 

Identidade Cultural dos 

povos campesinos 
X X X - - X - - 04 

Meio rural X X X X X X X X 08 

Reforma Agrária - - - - - - - - - 

Militância dos 

Movimentos Sociais 

Campesinos 

- - - - - - - - - 

Tipos de organização de 

trabalho no meio rural 
X X - X X X X X - 

Moradia dos povos no 

meio rural 
X X X X X X X X 08 

Variação linguística
35

 X - - - - - - - 01 

 

Para melhor compreendermos os dados obtidos neste quadro, categorizamos os 

saberes identificados como: saberes silenciados e saberes declarados. 

                                                             
34

 Para a construção do questionário, tomamos como referência três fontes: os materiais didáticos utilizados no 

Projovem Campo; a Legislação para a Educação Básica das escolas do território rural; o livro " Educação do 

Campo: propostas e práticas pedagógicas do MST" de Maria Antonia de Souza (2006). Vale esclarecer, que a 

escolha destes referenciais não dão conta das especificidades presentes em cada território rural. 
35 Este saber foi indicado por uma das professoras. 
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Os saberes silenciados foram aqueles que nenhuma das professoras apontou como 

sendo tratados nas suas práticas curriculares. Estes saberes silenciados são voltados à 

Economia Solidária, à Reforma Agrária e às Militâncias dos Movimentos Sociais 

Campesinos. A ausência desses saberes nos conteúdos de aprendizagem leva-nos a inferir que 

tanto a forma de organização econômica, quanto as lutas pela terra e pela condição epistêmica 

não são compreendidos pelas professoras como sendo conteúdos da aprendizagem que 

retratam a atual conjuntura da maioria dos territórios rurais no nosso país. Este achado 

evidencia que o Paradigma da Educação Rural Hegemônica, onde a escola pautava-se em 

currículos descontextualizados, permanece bem atual nas práticas curriculares. Um currículo 

que forja identidades subjugadas e subalternizadas (QUIJANO, 2010). 

Os saberes declarados, por sua vez, aparecem em frequências de menor e maior 

frequência. Os saberes declarados de menor frequência são aqueles que chegam a ter 

quatro indicações pelas professoras e são voltados para: variação linguística, território rural 

sustentável, processos de trabalho sustentável, sistema de produção, religiosidades, identidade 

culturais dos povos campesinos. Dentre estes saberes indicados pelas professoras, a variação 

linguística foi o único indicado pela professora, que se referiu ao que ela denominou de forma 

diferente de falar comparado aos sujeitos do território urbano. Os demais saberes já haviam 

sido indicados por nós no questionário. Estes achados nos reportaram à necessidade de 

compreender como são tratados estes saberes nas atividades de ensino-aprendizagem pelas 

professoras, dentre estes saberes categorizados como declarados de menor frequência, 

identificamos nas atividades apenas o relacionado à variação linguística, como veremos mais 

detalhadamente na próxima seção. 

Os saberes declarados de maior frequência foram aqueles que tiveram acima de sete 

indicações pelas professoras e são voltados para: desenvolvimento sustentável, tradições dos 

povos campesinos, tipos de organização de trabalhos no território rural, agricultura familiar e 

meio rural. Estes saberes foram indicados por quase todas as professoras, contudo, ao 

analisarmos as falas das professoras quanto às atividades que elas desenvolviam para tratar 

desses saberes e qual o lugar tempo desses saberes só apareceu o saber relacionado à 

agricultura familiar, ora explicitamente, quando se reportavam diretamente à agricultura e ora 

implicitamente quando relacionado aos aspectos econômicos do território rural, como 

veremos detalhadamente na próxima seção. 

 

 

 



 157 

Os tipos de atividades relacionadas ao trato dos saberes dos povos campesinos 

 

Apresentamos nesta seção as atividades relacionadas ao trato dos saberes dos povos 

campesinos. Para tanto, faz-se necessário inicialmente explicarmos o que estamos 

denominando de atividades. As atividades de ensino-aprendizagem, ou sequências didáticas, 

de acordo com Zabala (1998, p. 20), 

 

São uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de 
uma unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as diferentes formas 

de intervenção segunda as atividades que se realizam e, principalmente, pelo 

sentido que adquirem quanto à sequência orientada para a realização de 
determinados objetivos educativos. 

 

 

Neste viés, a atividade desenvolvida pelas professoras indica-nos quais são os sentidos 

atribuídos nas suas práticas curriculares, especificamente, no trato dos saberes dos povos 

campesinos nestas atividades. Ao analisarmos as falas das professoras sobre em quais 

atividades elas tratavam dos saberes dos povos campesinos, identificamos seis (06) tipos de 

atividades, a saber: apresentações teatrais, situação problematizadora, debates, leitura de 

textos, aula passeio e projetos. 

 

FIGURA XIII - OS TIPOS DE ATIVIDADES UTILIZADAS NO TRATO DOS 

SABERES DOS POVOS CAMPESINOS 

 

 

As apresentações teatrais correspondem às atividades onde as professoras utilizam-

se da linguagem do teatro para os alunos desenvolverem atividades em sala. Pudemos 

identificar este tipo de atividade na fala da professora, quando ela esclarece que utiliza desta 
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atividade para os alunos representarem certos conteúdos de aprendizagem que se aproximam 

da vida deles: “Teve uma atividade que a gente falou dos tipos de profissões, aí eu de um 

destaque para a agricultura e os alunos fizeram uma apresentação teatral para representar a 

vida do agricultor, aí eu trouxe uma enxada, os alunos se vestiram de matuto” (P8). 

Observamos que o trato dos saberes reafirma a folclorização do sujeito campesino, pois os 

seus modos de vida aparecem de forma estereotipada, reforçando a Colonialidade do Ser 

sobre os sujeitos campesinos. 

Por sua vez, as atividades denominadas de situações problematizadoras 

correspondem às discussões provocadas em sala através dos conteúdos de aprendizagem 

agrupados em cada disciplina, onde o objetivo é contextualizar os conteúdos de aprendizagem 

através dos aspectos que constitui a realidade em que a escola está inserida. Observamos este 

tipo de atividade na seguinte fala, 

 

Eu gosto de fazer essa relação quanto à linguagem dos alunos, a discussão da 

variação linguística como eles, na disciplina de Português, a maneira que 
falam e o que exige a norma culta, fazendo essa relação. Mostrando que não 

está errado eles falarem assim, mas que ao trazerem apara a escrita ele tem 

que entender que essa linguagem que ele fala não pode ser utilizada. Na 

Geografia, além de trabalhar a paisagem, tratar da questão da terra dos 
trabalhos deles. Assim, eu tento valorizar essa região que tem uma terra 

riquíssima com muita água, onde tudo é muito verde e muito bonito, por 

exemplo, eles sabem lidar com a terra é um conhecimento que é deles 
mesmo e isso é para todos sejam aqueles que têm sua plantação ou que 

trabalham para os outros, a maioria são agricultores é disso que eles 

entendem. Eu falo dos tipos de trabalho que tem aqueles são agricultores e 
tem sua terra e aqueles que são agricultores, mas que trabalham para os 

outros, os pais de muitos alunos trabalham assim. Em Ciências, a gente 

trabalha muito essas questões da terra, o solo, as plantas. Na Matemática eu 

uso muito a questão da feira, porque muitos deles têm pais que são feirantes 
e eles ajudam os pais na feira, trazendo essa questão do cálculo mental para 

o cálculo prático mesmo, aquilo que você aprendeu na feira vamos trazer 

agora para a escrita. Falo para eles que o cálculo mental é muito importante, 
mas que trazer isso para escrita, também, é muito importante (P1). 

 

 

Neste caso, as situações problematizadoras materializam o que Zabala (2002) 

denomina de disciplinarização fragmentada dos saberes, reforçando a ideia de seleção de 

conteúdo de aprendizagem a partir de critérios disciplinares científicos modernos restritos. 

Com isso, uma educação escolar que reforça o papel propedêutico do currículo, onde 

os conteúdos de aprendizagem são sujeitos a generalizações e homogeneizações das 

diferenças e especificidades presentes no território rural, reduz os saberes dos povos 

campesinos como exemplos das disciplinas, ou seja, passível de ser enquadrado, como 

ressalta a fala da professora, 



 159 

 

Quando é Geografia a gente trabalha a área rural a área urbana, aí eu 

pergunto para eles o que têm e quais são as diferenças, também, quando 
trabalho relevo essas coisas, assim, por que quando a gente vai trabalhar as 

coisas do campo tem que ver primeiros os conteúdos das disciplinas e que 

vêm lá da secretaria e às vezes não dá para dar tanto exemplo da vida deles 

(P6). 
 

 

As situações problematizadoras, na verdade, não problematizam o que ensinar, e sim 

como ensinar e neste o foco é tornar mais fácil a aprendizagem das disciplinas, trazendo 

exemplos da vida dos alunos e não partindo dos saberes locais. 

 

Veja muitas vezes a gente não está nem trabalhando os saberes deles, a gente 

está trabalhando uma disciplina e quando está explicando a gente lembra que 

aquele conteúdo, também, poderia estar inserido no dia-a-dia deles. Então, a 
gente traz para sala de aula um exemplo deles, entendeu? Dentro daquele 

conteúdo que está sendo trabalhado (P5). 

 
 

Neste sentido, o trato materializa a polarização entre o que é científico e o pré-

científico, sendo os saberes dos povos campesinos os saberes pré-científicos, saberes passíveis 

de serem reconhecidos, tal como observado no Paradigma da Educação Rural Contra-

Hegemônica. 

As atividades denominadas de debates trazem para o contexto da sala de aula os 

conteúdos de aprendizagem que evidenciam o movimento de resistência aos saberes 

universalizantes, bem como, ao mesmo tempo, a manutenção desta ideia de única referência 

de saberes válidos, como podemos observar na fala da professora P3, ao falar sobre as 

diferenças entre o território urbano e o território rural: “Eu já trabalhei a diferença do campo e 

da cidade, o que tem no campo e na cidade, o que tem de importante no campo e na cidade. 

As utilidades que tem no campo e na cidade”. A fala da professora traz tensões que 

evidenciam uma possibilidade de entender a prática curricular enquanto espaço/tempo da 

Diferença Colonial, pois quando afirma ter proposto um debate na aula sobre as relações entre 

o território rural e o urbano existe um lugar tempo destinado para discutir sobre. Contudo, não 

podemos afirmar que a proporção dessa discussão tenha possibilitado aos (às) alunos (as) 

entenderem que as diferenças entre estes territórios são utilizadas para subalternizar e 

hierarquizar os sujeitos. 

A atividade denominada de leitura de texto utiliza-se da necessidade de ser 

trabalhado com os alunos o exercício da leitura, de acordo com a professora ela faz a opção de 

alguns textos retratarem a vida no território rural; vejamos a fala da professora P7: 
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Teve um dia que eu trouxe o texto da árvore para trabalhar com eles no dia 

da árvore, e a gente ficou a semana toda trabalhando o texto. Aí a gente leu o 
texto, interpretou e eu pedi que eles desenhassem uma árvore e falassem 

sobre ela. A gente relacionou com a zona rural, aí que perguntei para eles o 

que é que eles estavam achando da zona rural deles, se eles estavam vendo 

muitas árvores, se a cada dia as árvores estavam brotando, ou estavam se 
acabando. 

 

 

Esta atividade, mesmo se propondo tratar dos saberes dos povos campesinos, 

demonstra que os saberes dos povos campesinos sobre as árvores só são válidos para serem 

relacionados com o que vem pronto escrito e determinado nos conteúdos de aprendizagem 

aglomerados em disciplinas (ZABALA, 2002). A atividade reforça a concepção de saberes 

dos povos campesinos enquanto folclóricos e reconhecíveis, bem como reforça a 

Colonialidade do Ser e do Saber.  

Nesta mesma direção, a professora utiliza-se da aula passeio como uma atividade que 

leva o aluno a relacionar o que é observado, na sua realidade, aos conteúdos de aprendizagem 

estudados. Vejamos a fala da professora P4: 

 
Dá para trabalhar, até por que como estamos no campo da para sair para o 

lado de fora da escola. Teve uma vez que eu já trabalhei em Ciências com a 

árvore, mostrando para eles a raiz, o caule e as folhas. Aí eu fui lá fora para 
mostrar a eles. 

 

 

A professora deixa evidente a polarização entre o que é saber válido e o que é 

experiência, bem como o lugar que cada um ocupa no currículo da escola, operando no que 

Arroyo (2011) chama de padrão de hierarquização de saberes. A professora parte da 

exterioridade dos saberes já existentes na realidade dos sujeitos campesinos, pois a intenção é 

mostrar aos alunos que aquilo é uma árvore, haja vista que ela, a árvore, faz parte do conteúdo 

de aprendizagem pré-estabelecido e por isso será discutida em sala. Novamente, a função de 

trabalhar com atividades tal como as professoras tratam dos saberes dos povos campesinos 

ratifica a dicotomia entre saberes científicos e pré-científicos. 

A atividade que parte de projetos perpassa pela ideia de temas que têm relações com 

os cotidianos dos alunos. Sobre estes aspectos evidenciam-se dois locais de produção desses 

projetos: o primeiro local tem origem na SEEJCT e segundo local tem origem na escola. 

Sobre o projeto que veio da SEEJCT a professora relata que 

 

Estamos trabalhando um projeto que veio da Secretaria, onde a gente 

trabalha a escola, a sociedade, a comunidade e a família. Então eu já 
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trabalhei a escola, onde a gente fez uma maquete, aí nós trabalhamos a 

família e como eu trabalhei a família trazendo a família ajustada e a família 

desajustada, nessa eu aproveitei a festa de São João e fiz uma peça de teatro 
com os alunos (P8). 

 

 

Quando ela retrata a ideia de família ajustada e desajustada refere-se aos pais que têm 

trabalho e mantêm à família e aos pais que não têm trabalho e não conseguem manter a 

família. Nesta fala, reportamo-nos à concepção de sociedade hegemônica desenvolvimentista. 

Neste caso, o currículo escolar serve para os (as) alunos (as) aprenderem os manuais de 

urbanidade e, com isso, poderem ser reconhecidos como sujeitos. 

Por sua vez, sobre o projeto que foi construído na escola, a professora descreve o que a 

levou a elaborar um projeto que tem como objetivo tratar dos saberes dos povos campesinos, 

 

Assim teve o dia do Agricultor que foi um projeto o ano passado e, nesse 

ano nós começamos a horta, mas que não deu certo, por que não tinha água. 
Não tem como trabalhar com eles alguma coisa da zona rural se não tem 

água e o que a gente pode trabalhar com eles no concreto da zona rural, só a 

horta e sem água não dá para trabalhar. Além disso, têm as aulas na sala, 

onde a gente traz a vida dos alunos para explicar algum assunto, mas quando 
tem relação também. 

 

 

Neste caso, o projeto buscou tratar dos saberes dos povos campesinos, partindo dos 

saberes locais, contudo, quem disse o que era considerado como saberes e o porquê desses e 

não de outros saberes dos povos campesinos serem tratados foi a professora. A professora, 

com isso, reduziu os saberes dos povos campesinos à data comemorativa, materializando o 

que denominamos de saberes folclorizados, onde reduz o trato desses saberes a exemplos 

descontextualizados, reforçando a ideia de que os saberes dos povos campesinos não podem 

ser considerados como conteúdos de aprendizagem. 

Observamos que as seis atividades relacionadas pelas professoras como sendo 

atividades utilizadas para tratar dos saberes dos povos campesinos, que o sentido atribuído a 

estas foi majoritariamente a de reforçar o Paradigma da Educação Rural Hegemônica, pois, 

mesmo as professoras colocando que tomam como referência a vida dos sujeitos do território 

rural, as atividades concorrem para a validação da ideia de saber único, reforçando a 

Geopolítica do Conhecimento Moderno/Colonial. As atividades remetem a estratégias de 

homogeneização, hierarquização e silenciamento dos diferentes saberes existentes no contexto 

local, pois, só existiram atividades que estavam, intimamente, relacionadas aos conteúdos de 

aprendizagem disciplinarmente determinados. 
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O lugar/tempo curricular dos saberes dos povos campesinos nas práticas curriculares 

sob o olhar das professoras 

 

Tomamos por lugar curricular as atividades de ensino-aprendizagem utilizadas pelas 

professoras para tratar dos saberes dos povos campesinos. Associamos à discussão de lugar 

curricular a discussão de tempo curricular que corresponde à organização destas atividades na 

prática curricular. Compreendendo estas discussões articuladas, lugar/tempo possibilitou-nos 

entendermos que sentidos são atribuídos ao trato dos saberes dos povos campesinos nas 

práticas curriculares das professoras. Ainda sobre estes aspectos, esclarece Santiago (1990, p. 

48), 

O tempo curricular é tomado como situação real onde e quando se 

concretizam as relações pedagógicas; onde e quando se dá o trabalho 
educador-educando. Portanto é com ele e a partir do uso que ele se faz que 

se torne possível reunir informações que demonstrem o (des) serviço dessa 

escola à população presente ou que dela já foi expulsa. 
 

 

O tempo curricular é, então, compreendido como um dos aspectos da organização e da 

materialização do currículo nas escolas, e é através dele que se faz a transmissão-assimilação, 

ampliação e apropriação dos conteúdos de aprendizagem. Assim, discutir o trato dos saberes 

dos povos campesinos através do lugar/tempo curricular é também discutir a possibilidade de 

garantir a apropriação e o uso dos saberes dos povos campesinos como conteúdos de 

aprendizagem. 

De acordo como as análises das falas das professoras, identificamos que o trato dos 

saberes dos povos campesinos traz sentidos que se reportam aos três paradigmas: Educação 

Rural Hegemônica, Educação Rural Contra-Hegemônica e Educação do Campo. Vale 

ressaltar que, mesmo aparecendo os três paradigmas, o que prevalece é o do sentido atrelado 

ao Paradigma da Educação Rural Hegemônica. 

O sentido que se reporta ao Paradigma da Educação Rural Hegemônica traz o lugar 

tempo curricular dos saberes dos povos campesinos enquanto silenciamento destes saberes 

nos conteúdos de aprendizagem, como observamos nas falas das professoras, quando 

perguntadas qual o lugar/tempo dos saberes dos povos campesinos. 

 

Ciências, que fala das plantas, dá pra trazer a vida deles (P2). 

 
A vegetação, por exemplo, que é um recurso muito rico para trabalhar o 

campo, que entra tanto na aula de Ciências (P4). 

 

Assim, Ciência abrange mais as coisas do campo (P6). 
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Olha dá para trabalhar às vezes em Ciências, principalmente com as crianças 

menores dá para fazer desenho, cantar uma música (P5). 
 

 

Neste caso, os saberes contribuem para fixação dos conteúdos de aprendizagem pré-

estabelecidos no tempo curricular previsto no calendário de aula, este distribuído por 

Bimestres de acordo com a Listagem de Conteúdos que vem da SEEJCT, como afirma a 

professora P4: “Assim eu vou trabalhando, dependendo das matérias, organizando as aulas. 

Vou pegando os conteúdos que devem ser trabalhados vão procurando nos livros e vou 

adaptando com a realidade da zona rural”. Logo, uma prática curricular que visa levar os 

alunos a apropriarem-se dos conteúdos de aprendizagem através de contextualização com a 

vida dos alunos que ajudem a fixar as disciplinas, reduzindo os conteúdos a um caráter 

estritamente técnico (SACRISTÁN, 1998), silenciando os saberes dos povos campesinos. 

Este silenciamento expressa as marcas das Heranças Coloniais e da Geopolítica do 

Conhecimento Moderno-Colonial nas práticas curriculares. Um exemplo dessas atividades 

está no lugar/tempo que os saberes dos povos campesinos ocupam nas práticas curriculares 

das professoras entrevistadas. Quanto a isso, identificamos que o lugar ocupado pelos saberes 

dos povos campesinos restringe-se aos exemplos administrados em atividades que na maioria 

dos casos remetem a exemplos para as disciplinas que trazem os conteúdos e as habilidades 

orientados pela SEEJCT, principalmente na disciplina de Ciências.  

Neste viés, um currículo estritamente tradicional, onde a organização dos conteúdos é 

cada vez mais fechada a especialistas, onde a seleção dos conteúdos de aprendizagem dá-se 

através de critérios disciplinares (ZABALA, 2002). Com isso, reforça-se a Geopolítica do 

Conhecimento Moderno-Colonial, pois é a disciplina a referência de validação de saberes, o 

que não se enquadra fica à margem do que é validado como conteúdo de aprendizagem. 

O sentido que se reporta ao Paradigma da Educação Rural Contra-Hegemônica 

traz o lugar/tempo curricular dos saberes dos povos campesinos enquanto exemplificação, ou 

seja, os saberes locais do território rural são epistemes passíveis de serem exemplos de 

conteúdos de aprendizagem tidos como científicos, como podemos observar nas falas das 

professoras: 

 

Eu trabalho dando exemplos, como teve um dia na aula de Matemática, onde 

estava trabalhando com adição pequei e dei um exemplo das contas que eles 
fazem de cabeça quando vão para a feira com os pais (P7). 
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Dá para trabalhar dando muitos exemplos da vida deles, principalmente em 

Geografia, como teve essa semana que eu estava trabalhando com o 

conteúdo vegetação eu dei o exemplo da vegetação onde eles vivem (P3). 
 

 

Observamos que os saberes dos povos campesinos ganham status de saberes passíveis 

de serem reconhecidos. Em nenhum momento as professoras colocam que são os saberes 

locais que orientam suas atividades. As professoras não negam que os saberes existem, 

contudo elas não compreendem que estes saberes dos povos campesinos são, também, 

conteúdos de aprendizagem. 

Por sua vez, o sentido que se reporta ao Paradigma da Educação do Campo traz o 

lugar/tempo curricular dos saberes dos povos campesinos, como sendo estes, saberes válidos. 

Neste caso, identificamos apenas uma professora que traz os saberes locais do território rural 

como conteúdos de aprendizagem, como podemos observar na fala da professora (P1), 

 

Quando eu cheguei para trabalhar nessa escola, eu senti muita dificuldade 
para entender o lugar e as pessoas daqui, mas depois que fui tentando 

trabalhar nas aulas através do que os alunos traziam as aulas foram ficando 

melhores. 

 
 

Identificamos na fala da professora o que ela chamou de dificuldade para trabalhar na 

escola, o que de fato poderíamos chamar de diferenças socioculturais que o contexto da escola 

traz. Ao chegar à escola, a professora tentou enquadrar a escola aos seus modos de vida, vale 

ressaltar que esta professora mora no território urbano, o que não a ajudou, pois o contexto 

exigia da professora práticas curriculares que tomassem como referência a realidade dos (as) 

alunos (as). A mudança adotada pela professora ressalta a necessidade da escola, o currículo 

escolar, articular os diferentes contextos do território rural nas práticas curriculares. 

 

 



 165 

 
CAMINHOS OUTROS 

Estrada para o Sítio Xique-Xique - Caruaru-PE 

Foto: Girleide Tôrres, 2012. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Para fazermos nossas considerações gerais, organizamos a seção da seguinte forma: as 

contribuições das pesquisas acadêmicas identificadas entre 2002 a 2010, os desafios de se 

pensar um Currículo Intercultural Crítico para as escolas localizadas no território rural, as 

contribuições da pesquisa para as discussões sobre a educação escolar específica e 

diferenciada, uma Educação do Campo, as aprendizagens desta pesquisa para minha vida, os 

limites da pesquisa realizada e as questões propositivas para outros estudos e pesquisas. 

Ao nos reportamos às discussões apresentadas na introdução da Dissertação, quanto às 

pesquisa acadêmicas identificadas na ANPEd e no PPGE/UFPE entre 2002 e 2010, que 

tratavam do currículo das escolas localizadas no território rural, pudemos organizar nossas 

discussões teóricas levando em considerações o que já existia sobre o objeto de pesquisa: "o 

sentido dos saberes campesinos nas práticas curriculares". 

Com base nestas pesquisas e nos estudos que vínhamos realizando sobre a oferta da 

educação escolar para o território rural, pudemos construir curiosidades epistêmicas que nos 

levaram à constituição do problema de pesquisa, bem como à opção pela abordagem teórica 

dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos. Outra contribuição destas pesquisas 

desenvolvidas entre 2002 a 2010 foi a escolha do campo empírico que nos levou à 

reafirmação da pesquisa voltada para as práticas curriculares das professoras que lecionam em 

escolas localizadas no território rural.  

A escolha pelo objeto de pesquisa, o sentido dos saberes dos povos campesinos nas 

práticas curriculares, e a opção pela Abordagem Teórica Pós-Colonial Latino-Americana 

possibilitou-nos compreender através do olhar das professoras que o trato dado aos saberes 

dos povos campesinos tanto reforça a concepção de educação escolar como lugar de controle 

social e instrumento de compensação, quanto rompe com essa lógica compreendendo a escola 

como lugar de proposições e diálogos interculturais. 

A Abordagem Teórica Pós-Colonial levou-nos a pressupor que a educação específica e 

diferenciada reivindicada pelos povos campesinos dá-se através de currículos escolares 

Interculturais Críticos, um currículo que é organizado numa transdisciplinaridade, um 

currículo que se constrói através do contexto sociocultural, político, econômico e epistêmico 

dos povos campesinos, um currículo que segue o projeto de sociedade pautado pelo 

Paradigma da Educação do Campo. Nossas visitas ao campo empírico e as análises das falas 

das professoras fizeram-nos entender que não podemos compreender o Paradigma da 

Educação do Campo em si mesmo, pois a educação escolar para e com os povos campesinos 
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dá-se numa relação fronteiriça, uma aprendizagem através das epistemologias de fronteira. 

Logo, uma aprendizagem que pressupõe uma organização coletiva, onde o coletivo assume a 

co-responsabilidade de educar o coletivo, onde a escola no território rural constitui-se como 

mais um espaço de aprendizagem. 

Um dos desafios era entender como o Currículo Intercultural Crítico seria possível em 

escolas localizadas no território rural. Para tanto, foi necessário entender inicialmente como se 

dava a manutenção dos valores autoritários que persistem nas relações sociais brasileiras 

desde a colonização/colonialismo, através da Colonialidade nos eixos: do poder, do saber, do 

ser, da natureza mantendo a hierarquização, a subalternização e o silenciamento dos saberes, 

das culturas e das identidades dos povos campesinos, como pudemos identificar nas 

concepções das professoras sobre sujeitos campesinos, sociedade, educação escolar e saberes 

dos povos campesinos. Vale ressaltar, que a manutenção desses valores autoritários manteve-

se, como pudemos perceber nos saberes silenciados: Economia solidária, Reforma Agrária e 

Militância dos Movimentos Sociais Campesinos. Estes saberes silenciados trazem justamente 

a luta política dos sujeitos campesinos pela sua condição civil e epistêmica. Como ter um 

currículo que garante o direito dos povos campesino narrar-se. 

Neste sentido, percebemos que pensar um Currículo Intercultural Crítico perpassa pela 

necessidade de reaprendizagem do que é ser sujeito e ser sociedade, bem como, de qual é a 

função da escola e que saberes estamos validando. Neste viés, identificamos nas falas das 

professoras a concepção de que o sujeito campesino é sujeito de direito, que a sociedade deve 

ser compreendida como um todo articulado, de que a escola é espaço de diálogo e de 

proposição e que os saberes dos povos campesinos são epistemologias outras e que estes, 

também, são conteúdos de aprendizagem. 

Desta forma, é ter os saberes dos povos campesinos como referência para pensar as 

relações sociais, as identidades e as culturas. É ter uma educação escolar que traz no currículo 

os conteúdos de aprendizagem que tratam das lutas, da história, do trabalho, dos saberes, da 

cultura e o jeito dos povos campesinos. Um currículo escolar pensado no e com os povos 

campesinos que parte dos saberes locais, articulando diálogos interculturais entre os diferentes 

saberes. Um currículo que possibilita uma inter-aprendizagem, ou seja, não ignora a produção 

do conhecimento existente, mas parte do lócus de enunciação dos sujeitos e das epistemes 

forjadas no território rural. 

Sobre estes aspectos, pudemos identificar nas orientações para o currículo das escolas 

localizadas no território rural alguns avanços quando identificamos aproximações com o 

Paradigma da Educação do Campo no tocante ao reconhecimento das diferenças entre os 
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povos campesinos e a exigência do trato dessas diferenças na organização e no planejamento 

do currículo da escola no território rural. 

Observamos que tanto as orientações para o currículo da SEEJCT quanto as práticas 

curriculares das professoras não condizem com as orientações da legislação para a educação 

escolar no território rural, pois ao analisar as das falas das professoras, em sua maioria, o 

sentido atribuído ao trato dos saberes dos povos campesinos reporta-se ao Paradigma da 

Educação Rural Hegemônica, onde as práticas curriculares reforçavam o silenciamento e a 

subalternização dos saberes.  Vale ressaltar, que o fato de existir a manutenção dessa 

hierarquização dos saberes dos povos campesinos, eles não ficaram alheios, pois resistiram e 

questionaram as práticas curriculares que reforçavam a subalternização dos saberes dos povos 

campesinos nas escolas, como pudemos perceber nas reivindicações e mobilizações dos 

Movimentos sociais Campesinos por uma educação escolar específica e diferenciada para as 

escolas do território rural. 

Quando tomamos como referência o Paradigma da Educação do Campo, 

compreendemos que as organizações das práticas curriculares das escolas situadas no 

território rural são orientadas por práticas que articulam os saberes científicos aos saberes 

socioculturais dos povos, estimulando o trabalho coletivo, a troca de experiências, de 

vivências e de saberes enquanto movimentos da desobediência epistêmica. 

Neste sentido, a escola é mais um dos lugares onde se educa, pois os processos 

educativos acontecem, fundamentalmente, nas lutas, no trabalho, na produção, na família, na 

vivência do território rural. Logo, são conteúdos de aprendizagem os saberes relacionados à 

lida com a terra, o cultivo de suas lavouras e todas as ações que envolvem as relações com os 

animais, as plantas, a água e o solo, configurando uma forma intrínseca de lidar com o 

território rural. 

É pertinente destacar que o Paradigma da Educação do Campo não deve ser entendido 

somente como sendo atividades educativas desenvolvidas em territórios rurais, mas que 

ativamente corroboram para a conquista da condição epistêmica dos povos campesinos, bem 

como a construção de um projeto social outro. Em outras palavras, a Educação do Campo tem 

como protagonistas do processo educativo os povos campesinos, onde a educação escolar é o 

complemento das aprendizagens e não a única referência. O Paradigma da Educação do 

Campo rompe com a Geopolítica do Conhecimento Moderno/Colonial que forjou a validação 

de uns saberes em detrimento de outros e que através dos currículos escolares silenciou e 

subalternizou os saberes dos povos campesinos nas práticas curriculares. 
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As escolas localizadas no território rural têm uma história marcada por processos 

desumanos de escolarização, negação de direitos e renegados a um status “menor”, a imagem 

criada do ethos rural, onde o currículo escolar ofertado aos povos do campo é exemplo dos 

processos de silenciamento e subalternização, que impediram esses povos de contarem sua 

própria história e de legitimar seus conhecimentos. 

Identificamos, sob o olhar das professoras, práticas curriculares que, em sua maioria, 

aproximavam-se do Paradigma da Educação Rural Hegemônica, quando as professoras 

trazem as concepções de sujeito campesino como subalternizado, de sociedade a partir de uma 

referencia hegemônica desenvolvimentista, de escola como lugar de controle social e de 

saberes campesinos enquanto saberes folclorizados. Neste viés, os achados da pesquisa vêm a 

confirmar que por muito tempo a educação para os povos campesinos retratou e retrata a 

materialização da racialização e da racionalização, especificamente, no currículo da escola 

através de pedagogias de desenraizamento. 

As pedagogias de desenraizamento e de desterritorialização serviram/servem não 

somente à homogeneização dos processos educacionais ditos válidos, mas, sobretudo para a 

negação da condição humana desses sujeitos através da Colonialidade do poder, do ser, do 

saber e da natureza. Vale ressaltar que ao mesmo tempo em que estes processos educacionais 

reforçavam a Colonialidade, temos os movimentos de resistência e proposições dos sujeitos 

subalternizados, o papel dos movimentos sociais nas proposições que fomentaram e 

fomentam uma proposta outra de educação escolar para o território rural. 

Desta forma, é imprescindível compreender o papel dos povos campesinos e dos 

movimentos sociais do campo, dentre outros, na organização de um movimento nacional de 

caráter reivindicatório e propositivo. Foi/é através das vozes desses sujeitos que as questões 

relacionadas à educação escolar ofertada nas escolas situadas no meio rural têm status 

validado por uma recente legislação. 

Há que se ressaltar ainda a resistência desses povos frente aos processos de 

homogeneização cultural, assumindo uma postura de luta e propondo outros contornos à 

educação, à política e à economia. Enquanto sujeitos epistêmicos, esses povos propõem contar 

a história a partir do território rural e compreender o rural como lócus de enunciação, 

evidenciando práticas discursivas outras. 

Assim, a questão da escolarização toma como ponto de partida que a educação é um 

espaço de reflexão e de luta contra a subalternização, o silenciamento e a negação da 

diferença cultural, sendo também espaço epistêmico de contestação das Heranças Coloniais 

manifestadas nas Colonialidades do poder, do saber, do ser e da natureza. Neste sentido, o 
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Paradigma da Educação do Campo compreende tanto a luta por uma educação específica e 

diferenciada quanto um projeto de sociedade outro. Portanto, faz-se necessário 

compreendermos que o território rural tem diferentes sujeitos. São pequenos agricultores, 

quilombolas, povos indígenas, pescadores, assentados, reassentados, povos da floresta, 

roceiros, meeiros, bóias-frias e outros grupos. Entre estes há os que estão ligados a algum 

Movimento Social, outros não. 

Existem também as diferenças de gênero, de etnia e de religião entre outras; 

precisamos compreender que são diferentes jeitos de produzir e de viver, são diferentes 

modos de olhar o mundo, de conhecer a realidade e de resolver os problemas, são diferentes 

jeitos de fazer a própria resistência no território rural. Logo, pensar o currículo das escolas do 

território rural pressupõe compreender essas diferenças e através delas pensar o que ensinar e 

por que ensinar. Esta posição nos possibilitou compreender que a pesquisa nos ajudou a 

construir um olhar mais analítico sobre a realidade, considerando tanto os aspectos da 

localidade quanto os aspectos globais numa relação de mutualidade na construção da 

realidade. 

Quanto aos limites da pesquisa, observamos que não conseguimos aprofundar as 

discussões sobre o Currículo Intercultural Crítico para as escolas localizadas no território 

rural. Outro limite foi o fato de não termos utilizado da observação como instrumento de 

coleta e produção dos dados o que nos deixou, apenas, com o olhar das professoras sobre suas 

práticas curriculares e nestas o trato que elas dão aos saberes dos povos campesinos. 

Inferimos que o contexto leva as professoras a entender que se faz necessário o trato dos 

saberes dos povos campesinos, mas não conseguimos dar conta dos diferentes sujeitos que 

constituem o currículo das escolas localizadas no território rural. 

Neste sentido, apontamos como questões que poderão ser aprofundadas em pesquisa 

acadêmicas: quais são os sujeitos que constituem o currículo das escolas localizadas no 

território rural? Como o currículo escolar tem contribuído na garantia da condição epistêmica 

dos sujeitos campesinos? Que conteúdos de aprendizagem dos saberes dos povos campesinos 

são identificados nos livros didáticos destinados à educação escolar no território rural? Como 

os (as) professores (as) têm trabalhado com estes livros nas suas práticas curriculares de 

forma a garantir a condição epistêmica desses sujeitos? 
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS 

NOME: 

ENDEREÇO: 

Nº. COMPLEMENTO: DISTRITO: 

MATRÍCULA:  PORTARIA: 

FONE: GESTOR (A): 

QUANT. DE ESTUDANTES MATRICULADOS: 

QUANT. DE DOCENTES ATUANDO: 

QUANT. DE TURMAS EM FUNCIONAMENTO: 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO: (   ) SÉRIE/ANO  (   ) MULTISSÉRIE/MULTIANO                (   ) MISTA 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO: (   ) MATUTINO   (   ) VESPERTINO                          (   ) NOTURNO 
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ANEXO II 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS (AS) PROFESSORES (AS) 

 

ESCOLA: 

NOME: 

SEXO: 

(   ) Mas. 

(   ) Fem. 

IDADE: 

RESIDE EM: 

(   ) área urbana 

(   ) área rural – Quanto Tempo:____________ 

CATEGORIA FUNCIONAL:  (   ) Efetivo   (   ) Contratado   (   ) Celetista   (   ) Outro 

TURNO DE ATUAÇÃO NESTA ESCOLA: 

(   ) Matutino 

(   ) Vespertino 

(   ) Noturno 

EM QUAL TIPO DE ORGANIZAÇÃO DE TURMA LECIONA? 

(    ) Seriada/Ano (turma com apenas um ano do nível de ensino) - Qual série/Ano? ________ 

 

(   ) Multisseriada/ Multianos (turma com vários anos do nível de ensino) - Quais são as séries/Anos? 

______________________________ 

ESCOLARIDADE 

 

Ensino Médio 

(   ) cursando                                                     (    )concluído – Ano de Conclusão:_____________ 

Qual curso: 

________________________________________________________________________________ 

Qual a Instituição: _________________________________________________________________ 

 

Graduação  

(   ) cursando                                                     (    )concluído – Ano de conclusão:_______________ 

Qual curso: _______________________________________________________________________ 

Qual a Instituição: __________________________________________________________________ 

 

Pós-Graduação                  
(   ) cursando                                        (   )concluído – Ano de conclusão: ______________________ 

Qual curso: _______________________________________________________________________ 

Qual a Instituição: _________________________________________________________________ 

TEMPO DE DOCÊNCIA: 

(   ) Menos de 1 ano           (    ) 1 a 3 anos               (     ) 3 a 5 anos              (     ) 5 a 7 anos                                                               

(   ) 7 a 9 anos                    (    ) Mais de 9 anos 

TEMPO DE ATUAÇÃO COMO DOCENTE EM ESCOLA LOCALIZADA DO MEIO RURAL: 

(   ) Menos de 1 ano           (    ) 1 a 3 anos               (     ) 3 a 5 anos              (     ) 5 a 7 anos                                                               

(   ) 7 a 9 anos                    (    ) Mais de 9 anos 

TEMPO DE ATUAÇÃO NESTA ESCOLA: 

(   ) Menos de 1 ano           (    ) 1 a 3 anos               (     ) 3 a 5 anos              (     ) 5 a 7 anos                                                               

(   ) 7 a 9 anos                    (    ) Mais de 9 anos 
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ANEXO III 

 

 
 
 
 

Questionário com as professoras sobre os saberes dos povos campesinos 

 

Escola:________________________________________________________________ 

Professora:_____________________________________________________________ 

 

Assinale com X os saberes dos povos campesinos que são tratados no Currículo escolar 

Saberes dos povos campesinos 

(   ) Economia solidária; 

(   ) Agricultura Familiar; 

(   ) Desenvolvimento Sustentável; 

(   ) Sistemas de produção (agricultura, pecuária, apicultura, extrativismo). 

(   ) Território Rural Sustentável; 

(   ) Tradições dos povos campesinos; 

(   ) Processos de trabalho sustentável; 

(   ) Religiosidade (tratamentos de cura com rezas e ervas); 

(   ) Identidade Cultural dos povos campesinos; 

(   ) Meio rural; 

(   ) Reforma Agrária; 

(   ) Militância dos Movimentos Sociais Campesinos; 

(   ) Tipos de organização de trabalho no meio rural; 

(   ) Moradia dos povos no meio rural. 

 

Escreva outros saberes dos povos campesinos que são tratados no Currículo escolar e 

não estiveram contemplados no quadro acima: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO DA UFPE 

Mestrado e Doutorado 
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ANEXO IV 

ROTEIRO DA ENTREVISTA AS PROFESSORAS 

 

Nome: 

Escola: 

CURRÍCULO PRESCRITO 

 

1. Tem algum documento da secretaria que orienta o currículo? Qual? 

2. Como ele foi elaborado? A senhora participou de seu planejamento? 

3. Todas as disciplinas são contempladas nesse documento? 

4. O que contem esse documento, que tipo de orientação vem? 

5. Há espaço e tempo na escola para discutir esse documento? Se tiver, como é feito e 

por quem é feito? 

6. Qual a importância desse documento para a sua prática docente? 

7. Os conteúdos do campo são contemplados nesse documento? Se sim, quais e em que 

disciplinas? 

 

PRÁTICA CURRICULAR 

 

Alicerces do Currículo 

8. Qual a função da escola na comunidade? Para que serve a educação para os alunos? 

9. Qual a relação entre a escola e a vida desses alunos? 

10. Que tipo de pessoa a escola quer contribuir com a formação? 

11. A escola contribui para que tipo de sociedade? 

12. Quem é a comunidade escolar? 

13. Como são vistos os alunos dessa escola (como a sociedade os vê?)? Como a senhora 

vê os alunos que moram na área rural? E como eles se vêm? 

14. Como a senhora ver a realidade da área rural? Quais as suas impressões? 

 

Planejamento Curricular 

 

15. Há diálogo entre a escola e a comunidade? Se há, como, quando e com quem? 

16. Como a senhora faz seu planejamento de aula? Em que momento e quais os materiais 

que utiliza? 
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17. Na escola há um tempo e espaço destinado ao planejamento? Se há, quem participa 

desse momento de planejamento? 

18. Em que medida a comunidade participa dos momentos de planejamento? 

19. Quanto tempo a senhora dedica ao planejamento? E onde a senhora registra o 

planejamento? 

20. Quais as condições físicas a senhora tem para realizar o planejamento na escola? 

21. A senhora discute seu plano de ensino com os alunos, com os outros professores? Ou 

com alguma outra pessoa? 

22. Quais as condições físicas a senhora tem para vivenciar seu plano de ensino? Quais as 

principais dificuldades? 

23. No seu plano de ensino, são contemplados os conteúdos do campo? 

24. Quais são os conteúdos do campo? Como a senhora os selecionam? 

25. Qual o tempo destinado aos conteúdos do campo? 

26. Em que disciplinas eles são trabalhados? 

27. Quais as referências para trabalhar esses conteúdos? Os livros que a senhora trabalha 

tratam dos conteúdos do campo? 

28. Que atividades a senhora desenvolve para trabalhar os conteúdos do campo? 

29. Para que serve trabalhar os conteúdos do campo? 
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ANEXO V 

 

LISTAGEM DE CONTEÚDOS E HABILIDADES 
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