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Resumo: O trabalho traz resultados da pesquisa de Iniciação Científica: Relações entre 

Paradigmas da Educação e Livros Didáticos do PNLD-CAMPO. A investigação buscou 

compreender que Paradigmas de Educação orientam tais Livros. Filiamos a Abordagem 

Teórica dos Estudos Pós-coloniais Latino-americanos. Para o desenvolvimento do 

trabalho utilizamos da pesquisa documental e da Análise Temática. As fontes foram os 

Livros Didáticos do PNLD-CAMPO. Os resultados indicam que os Livros Didáticos 

aproximam-se do Paradigma da Educação Rural Hegemônica ao celebrar as identidades 

e conhecimentos urbanocêntricos em detrimento dos conhecimentos e das identidades 

campesinas, evidenciando um processo de colonialidade do saber e do ser. 

Palavras-chave: Educação do Campo; Livro Didático; Paradigmas da Educação. 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa parte da seguinte curiosidade epistêmica: quais as 

concepções sociedade, território, ser humano, conhecimento e educação estão contidas 

nos Livros Didáticos selecionados para as escolas localizadas na Área Rural? Esta 

indagação nos leva ao seguinte problema de pesquisa: que Paradigmas de Educação 

alicerçam os Livros Didáticos selecionados para as referidas escolas. E tem por objetivo 

geral compreender os Paradigmas de Educação que orientam os Livros Didáticos. Os 

objetivos específicos são: a) identificar os Livros Didáticos selecionados para escolas 

localizadas na Área Rural; b) identificar e caracterizar as concepções de sociedade, de 

território, de ser humano, de conhecimento, de educação nos Livros Didáticos; c) 

relacionar as concepções investigadas com os Paradigmas da Educação Rural e do 

Campo. 

A discussão teórica está organizada nas seguintes seções: 1) Paradigmas da 

Educação do Campo: à luz dos Estudos Pós-coloniais Latino-americanos, nesta seção 

abordamos a discussão dos Paradigmas da Educação Rural Hegemônico e do Campo, 

relacionando com os seguintes conceitos da Abordagem Pós-colonial: Racionalização, 

Racialização, Colonialidade, Interculturalidade Funcional e Crítica, Pedagogia
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 Tradicional, Decolonialidade, Pedagogia Decolonial. Relacionados, também, 

com o Currículo das escolas da Área Rural; 2) Metodologia, descrevemos os 

procedimentos realizados para atender os objetivos propostos; 3) Resultados e 

Discussões, apresentamos as concepções identificadas (sociedade, território, ser 

humano, conhecimento e educação ), associando-as ao Paradigma da Educação Rural e 

do Campo, e por fim; 4) conclusões. 

PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: À LUZ DOS ESTUDOS PÓS-

COLONIAIS LATINO-AMERICANOS 

A Abordagem Teórica que fundamenta o olhar interpretativo dessa pesquisa são 

os Estudos Pós-coloniais Latino-americanos que transgredem as metanarrativas 

eurocêntricas a partir das experiências de luta política e epistêmica dos povos 

silenciados da Abya Yala
1
, entre eles, os povos do campo. 

O processo de Colonialismo/Colonização ocorreu por meio da invasão da Abya 

Yala/América que implementou uma nova ordem de poder, direta e formal, de um povo 

“soberano”, o europeu, sobre os povos inferiorizados. Além disso, impôs formas de 

conhecer, de trabalho e de cultura legitimadas como avançadas e superiores sustentadas 

por um ideal de sujeito branco, europeu, heterossexual e cristão. 

Para tanto o Colonialismo/Colonização sustenta-se em dois pilares: a 

Racionalização e a Racialização. O primeiro diz respeito à hegemonia dos 

conhecimentos produzidos pelos europeus e das formas de produção, sendo 

considerados os únicos detentores e legitimadores de epistemologias válidas. O segundo 

dá-se com a construção mental da ideia de raça, que classifica e hierarquiza os povos em 

raças superiores e inferiores. Esta hierarquização e classificação distribuem lugares e 

papeis sociais de cada sujeito, grupo social e povo no sistema de dominação/exploração 

mundial do trabalho (QUIJANO, 2005). 

Mesmo com a descolonização da América, ao deixar de ser colônia, o padrão 

mundial de poder mundial do trabalho não findou, mas se reestruturou na 

Colonialidade. A Colonialidade permanece com o ideário de dominação/exploração, 

                                                           
1
 nome utilizado pelos povos indígenas para nomear a América, outras denominações também são usadas 

como Tawantinsuyu e Anahuac “(Mignolo-2008)”. 
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disseminando-se nas estruturas sociais, tanto na dimensão material, quanto na dimensão 

subjetivados dos povos subjugados, dentre eles os povos do campo. 

Assim restou aos povos campesinos à ação da Colonialidade, traduzida na 

subalternidade, no silenciamento, na negação da condição humana daquelas e daqueles 

que não fazem parte do padrão eurocentrado, bem como da precarização dos modos de 

acesso à Educação. De acordo com Arroyo (1999), à educação destinada aos povos do 

campo esteve associada à escolinha rural das primeiras letras, ou seja, “a escolinha cai 

não cai, onde uma professora que quase não sabe ler ensina alguém a não saber quase 

ler” (p. 11). 

O modelo de Educação assentado na escolinha das primeiras letras se estende 

também aos materiais pedagógicos, em especial aos Livros Didáticos, no qual os 

conhecimentos, os modos de vida, as formas de expressão cultural dos povos do campo 

são re/produzidos dentro de um contexto de forte exclusão social. Portanto, a sua 

constituição perpassa por relações de poder assimétricas, indicando a força das 

representações sociais e culturais produzidas no contexto colonial (MARQUES; 

CALDERONI e BOLSONI, 2014). 

Diante do exposto, entendemos que o ensino ofertado aos povos campesinos 

atende a uma lógica meramente instrumental, associado a uma concepção de Educação 

Rural que se aproxima do Paradigma da Educação Rural Hegemônico, utilizado 

historicamente para silenciar, subalternizar e moldar os povos a Área Rural ao molde de 

sujeito e de sociedade urbanocêntrica. 

Este Paradigma é alimentado pela Colonialidade, que segundo Quijano (2005), 

se manifesta em três eixos: Poder, Saber e Ser. A Colonialidade do Poder opera 

produzindo identidades superiores (homem-branco-cristão-europeu), e inferiores (tudo 

que se distancia do estereótipo legitimado como superior). Estas novas identidades 

tecidas enquanto inferiores têm simultaneamente os seus modos de vida, epistemes, 

culturas silenciados/as e subalternizados/as. 

A Colonialidade do Poder expressa uma Perspectiva Tradicional de Currículo 

Escolar que mantem as relações de poder, na medida em que seleciona e legitima os 

conteúdos escolares relacionados ao rural enquanto inferiores e busca atender a uma 
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lógica urbanocêntrica de conhecimento. Desta maneira, percebemos uma hierarquização 

epistêmica, onde os saberes urbanos, no Currículo Escolar, são considerados válidos e 

os saberes dos povos do campo não válidos. 

Esta hierarquização revela, ainda, a Colonialidade do Saber no Currículo, 

quando as formas de produção e de disseminação do conhecimento científico são 

validadas em detrimento das demais formas de conhecimento. Tal ação decorre, 

também, porque os sujeitos campesinos tidos enquanto não sujeitos, são 

consequentemente não sujeitos epistêmicos, a referência é o lócus de enunciação 

urbanocêntrico. A exemplo, os Livros Didáticos quando têm como referência os 

conhecimentos urbanocêntricos atendem a lógica da Colonialidade do Saber, nos quais 

os conhecimentos dos povos campesinos são associados ao mito, ao senso comum, a 

folclorização, ou são vivenciados unicamente em datas comemorativas. 

A Colonialidade do Ser ocorre quando os sujeitos campesinos internalizam a 

condição de não sujeitos, atendendo a lógica de dominação colonial. A materialização 

da condição de inferioridade, em relação aos povos do campo, decorre, também, quando 

estes incorporam estereótipos como: jecas tatus, atrasados, matutos, caipiras, etc. Este 

fato, no contexto educacional, é alimentado por um modelo de Educação fundado no 

Paradigma da Educação Rural Hegemônico.  

Nessa linha de raciocínio, o Currículo, balizado na lógica urbanocêntrica, tenta 

fazer com que os povos do campo internalizem o sujeito urbanocêntrico como sujeito de 

referência, levando-os a condição de não sujeitos. Assim, os Livros Didáticos quando 

apresentam os povos campesinos em situações de não prestígio social, 

consequentemente auxiliam no reforço do lugar e do papel social que devem ocupar. De 

acordo com Marques; Calderoni e Bolsoni: 

a representação é uma das formas de colonizar e isso implica a imposição de 

um padrão cultural (europeu), epistemológico, de crenças, valores e normas, 

com a finalidade de dominar acima de tudo desde seu aspecto cultural, 

simbólico e estrutural de uma sociedade (2014, p.3). 

Diante disso o Livro Didático, quando, comprometido com a disseminação de 

identidades inferiores e superiores, valida extratos da cultura daqueles e daquelas que 
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pertencem às classes e aos grupos sociais hegemônicos; e, consequentemente 

marginaliza as identidades outras que se distanciam desse modelo de ser. 

Além dos três eixos da Colonialidade, Walsh (2008), assinala para a existência 

de um quarto: a Colonialidade da Natureza. Esta dimensão assenta-se na divisão binária 

entre ser humano/natureza em que o sujeito moderno nega e rejeita a existência de uma 

relação espiritual entre ambos. Assim, é descartada a hipótese de respeito à natureza, 

apontando para uma exploração desta em função do capitalismo. Esta ideia levou a 

subalternização não só da natureza, mas dos modos de vida dos povos campesinos que 

vivem neste não lugar e, portanto, são passiveis de serem explorados/as e servem como 

meio para obtenção de mais “lucros” para o mercado moderno capitalista (QUIJANO, 

2005). 

Na Área Rural uma Educação ligada à lógica do mercado capitalista, 

agronegócio, assume uma Educação de caráter tecnicista e assistencialista, visando a 

exploração e subalternização, desses sujeitos, para atender aos anseios das produções de 

mercado.  

Nesta tessitura, entedemos que o Paradigma da e Rural Hegemônico é balizado 

na Interculturalidade Funcional. a Educação Intercultural na Perspectiva Funcional 

reconhece a necessidade de oferta da Educação aos povos que historicamente foram 

silenciados, no entanto, continua negando e subalternizando seus modos de produção, 

de conhecimento, de relação ser humano-natureza, imprimindo estereótipos como 

atrasados, caipiras, matuto, etc. Em síntese, as bases que produzem as relações de 

dominação da Colonialidade e seus eixos não mudam na medida em que a incorporação 

dos povos silenciados e subalternizados no Currículo escolar é meramente funcional e 

não tem força política para contestar as estruturas da sociedade capitalista/colonial 

(MIGNOLO, 2005). 

Sendo assim, as relações de dominação entre sujeitos urbanos e campesinos, na 

Educação Interculturalidade Funcional, é oficializada nos Currículos escolares quando 

os saberes dos povos do campo são acolhidos superficialmente com o intuito de 

descaracterizar suas matrizes culturais, legitimando a episteme urbanocêntrica como 

válida. Por conseguinte, os povos do campo internalizam conhecimentos, valores 
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descontextualizados do modo de vida campesino. Nesta Perspectiva percebemos que o 

Paradigma da Educação Rural está atrelado a Pedagogia Tradicional ao considerar uma 

pedagogia que, dentre outras coisas, fragiliza uma reflexão crítica e torna-se mera 

reprodutora de conhecimento urbanocêntrico, impondo aos sujeitos do campo um 

Currículo descontextualizado dos seus modos de vida. 

Em contraposição ao Paradigma da Educação Rural Hegemônico, o Paradigma 

da Educação do Campo é pensado e protagonizado pelos sujeitos que historicamente 

foram subalternizados que, dentre outros aspectos, lutam por Educação específica e 

diferenciada. Na luta por um modelo de Educação que atenda as especificidades dos 

povos do campo, adentra também, a luta pela constituição de materiais pedagógicos, em 

especial o Livro Didático, que considere as especificidades do “contexto social, 

econômico, cultural, político, ambiental, de gênero, geracional, de raça e etnia dos 

Povos do Campo” (BRASIL, 2012, p.09). 

A constituição do Livro Didático específico para os povos do campo ocorre em 

2013, quando é divulgado o Programa Nacional do Livro Didático para o campo 

(PNLD-Campo/2013), vale salientar que a sua construção não teve a participação dos 

Movimentos Sociais Campesinos. O processo de constituição dos livros é realizado por 

duas vias: a) autores/autoras e; b) pelas editoras, que tem autonomia para mudanças 

tanto no corpo do texto, quanto nas imagens (GATTI-JÚNIOR, 2005). Esse cenário de 

constituição dos Livros Didáticos, segundo Silva (2008), é marcado por uma fase na 

qual os movimentos sociais não são participes dos eventos relacionados ao PNLD. 

Cabe destacar que há fortes interesses hegemônicos na constituição dos Livros 

Didáticos dentre eles a sua produção, na medida em que, este é atravessado pela lógica 

do mercado capitalista. De acordo com Silva, 

os livros didáticos, impulsionados sobretudo pelo PNLD, são responsáveis 

por sessenta por cento de todo o faturamento da indústria livresca no Brasil. 

Os valores negociados entre o FNDE
2
 e as editoras que forneceram livros 

didáticos para o Ensino Fundamental em 2011, por exemplo, foi de R$ 

880.263.266,15 (Assessoria de Comunicação FNDE, 2010). O PNLD é, sem 

dúvida, um grande negócio para as editoras (2012, p. 810). 

                                                           
2
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
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Diante do exposto, os Movimentos Sociais Campesinos questionam os 

interesses que movem a política de construção dos Livros Didáticos para a Educação do 

Campo, já que os sujeitos a quem mais interessa sua realização não participam de sua 

constituição.   

Diante disso do exposto, compreendemos que o Livro Didático pode tanto estar 

a serviço da Colonialidade, reforçando os modelos eurocêntricos, como pode estar a 

serviço da Decolonialidade. A Decolonialidade é uma forma de resistência propositiva 

de novas tessituras sociais que desafiam a estrutura de poder colonial/moderna e 

eurocentrada (WALSH, 2008). Assim, a constituição do Livro Didático ao dialogar com 

os sujeitos do campo transpassam os postulados urbanocêntricos, aproximando-se do 

Paradigma da Educação do Campo. 

O Paradigma da Educação do Campo é alicerçado na Decolonialidade e no 

projeto educacional firmado na Interculturalidade Crítica onde os saberes socioculturais 

dos povos campesinos possam ser validados no currículo oficial e nos Livros Didáticos. 

Assim a Educação Intercultural Crítica pressupõe a reivindicação e a viabilidade dos 

processos de luta contra a Colonialidade presente na sociedade e nos modelos de 

Educação. 

Diante disso, a Educação Intercultural Crítica firma-se na Pedagogia Decolonial 

alicerçada na participação dos povos que sofreram a experiência histórica da 

subalternização e silenciamento de seus saberes. Assim, esses povos que resistiram, 

historicamente, propõem a construção de um projeto educativo outro que tem como 

ponto de partida as suas experiências. 

O Paradigma da Educação do Campo, assentado na Pedagogia Decolonial 

viabiliza a materialização de um Currículo Intercultural que tem por base o dialogo 

entre os saberes locais e os conteúdos de aprendizagem. Se estendendo, também, para os 

Livros Didáticos do campo, pensados a partir do lócus de enunciação dos povos do 

campo, possibilitando, a representação de seus, modos de vida, cultura, economia, 

dentre outros, sem a hierarquização entre sujeitos superiores e inferiores. 
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Assim, a constituição dos Livros Didáticos passa pela necessidade de sua 

diferenciação de modo a atender as singularidades socioculturais, ambientais e 

econômicas do campo. Nessa Perspectiva o PNLD-CAMPO, afirma: 

o PNLD Campo se insere como um desafio que exige articular o Livro 

Didático como mediação capaz de contribuir para uma prática transformadora 

da escola e de si [...] isso implica em construir e desencadear processos 

educativos, dentro, ao redor e no entorno da escola que não destruam a 

autoestima dos sujeitos pelo simples fato de serem do meio rural (BRASIL, 

2012, p. 11). 

Diante disso, salientamos que a discussão epistêmica da Educação do Campo 

está balizada na produção de conhecimentos para além das amarras modernas e 

coloniais, estabelecendo diálogos com povos silenciados no processo de colonização. 

Desse modo, entendemos a importância da materialização nos Livros Didáticos na 

pluralidade epistemológica e identitária dos povos campesinos. Por isso destacamos a 

importância de pesquisar quais os Paradigmas de Educação que alicerçam a constituição 

dos Livros Didáticos selecionados para a Educação do Campo? De modo a 

compreendermos que lições de sujeito, identidades e conhecimentos circulam nos 

currículos escolares por meio dos Livros Didáticos. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa fizemos uso da pesquisa documental. As 

fontes foram os Livros Didáticos aprovados pelo PNLD/CAMPO-2013. Para tratar os 

dados utilizamos a Técnica de Análise via Análise Temática (BARDIN, 2004; VALA, 

1986) que se efetivou em três fases: pré-análise, exploração do material, tratamento e 

inferências. 

A primeira fase da Análise Temática se materializou por meio da seleção do 

material de investigação (Livros Didáticos do PNLD-Campo/2013), e da retomada dos 

objetivos, sendo ele: identificar os Livros Didáticos selecionados para escolas 

localizadas na Área Rural. Assim identificamos duas coleções aprovadas pelo 

PNLD/CAMPO-2013: Projeto Buriti Multidisciplinar e Girassol-Saberes e Fazeres do 

Campo. 

A Coleção Girassol-Saberes e fazeres do Campo é uma obra coletiva organizada 

e desenvolvida, em 2012, pela Editora FTD SA/São Paulo. Direcionada para alunos do 
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1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas publicas, localizadas na Área Rural. A 

coleção é composta por 09 volumes, sendo a composição seriada e multidisciplinar por 

área. 

O Projeto Buriti Multidisciplinar é uma obra coletiva organizada e desenvolvida, 

em 2012, pela Editora Moderna/São Paulo. Direcionada para alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental de escolas publicas, localizadas na Área Rural. A coleção é 

composta de cinco volumes (do 1º ao 5º ano), sendo a composição seriada 

multidisciplinar integrada. 

Tomamos como critério para escolher a coleção a ser analisada, a organização 

multidisciplinar integrada dos livros. A razão deste critério é sua aproximação com as 

recomendações da Educação do Campo que propõe o currículo organizado por eixos do 

conhecimento, de modo a propiciar a interlocução entre os saberes e os diferentes 

campos do conhecimento. Partindo deste critério selecionamos a Coleção: Projeto Buriti 

Multidisciplinar. 

Para escolher os livros da Coleção a serem trabalhados, definimos como critério 

os que contivessem o maior número de componentes curriculares. Assim foram 

selecionados os livros do 4º e do 5º ano que apresentam os seguintes componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. 

A segunda fase da Análise Temática corresponde à exploração do material 

(livros didáticos). Esse procedimento diz respeito à codificação dos dados, 

transformando os dados brutos em núcleos de compreensão, para deles inferirmos 

significados. Nesta fase, buscamos identificar as concepções de território, sujeito, 

cultura, conhecimento, educação e escola nas perspectivas rural e urbana, para dele 

inferirmos núcleos de sentidos. 

O terceiro procedimento da Análise Temática se refere, ao tratamento dos 

resultados e inferência sobre eles. Esse procedimento tratou da construção de uma rede 

de sentido e à construção de um mosaico de significados em torno da temática em 

questão, considerando o contexto da construção das mensagens, neste caso os Livros 

Didáticos do PNLD/Campo-2013. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Identificamos nos Livros Didáticos analisados as seguintes concepções: a) 

território urbano desenvolvido e território rural não desenvolvido/bucólico; b) 

sujeito urbano transformador/desenvolvido e sujeito rural não escolarizado/rústico 

e militante; c) cultura urbana de progresso e cultura rural bucólica; d) educação 

urbana salvacionista e educação rural instrumental. 

Referente às concepções território urbano desenvolvido/rural não 

desenvolvido nos livros o urbano aparece enquanto local que apresenta melhores 

oportunidades e qualidade de vida em relação à Área Rural, como identificamos no 

extrato abaixo:  

 

O extrato acima evidencia uma concepção de território urbano enquanto o 

lugar das melhores oportunidades, cabendo aos sujeitos da Área Rural o êxodo para os 

centros urbanos. É fato que as demandas da industrialização ocasionaram uma grande 

migração de mulheres e homens do campo para os grandes centros urbanos. No entanto, 

vale salientar que estas demandas estavam imbricadas a uma lógica de mercado 

capitalista, associado ao modus operandi que visa acumular riqueza material através de 

crescimento econômico ilimitado e lucro máximo em curto prazo e a qualquer custo 

(SILVA, 2010). 

Para atender a lógica do mercado capitalista se fazia necessário expandir os 

modos de produção para o campo e fazer uso de mão de obra barata/explorada, a qual 

Extrato Retirado do Livro Projeto Buriti Multidisciplinar, 4º ano, p. 393.  
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incluía os povos da Área Rural. Nunes e Pinto chamam este sujeito campesino de 

trabalhador desterritorializado pela agroindústria, na medida em que: 

O camponês, num primeiro momento, até busca subsídios para tentar manter-

se na terra e competir com a indústria monopolista, mas logo é vencido pelos 

juros altíssimos dos subsídios e os baixos preços oferecidos pelo mercado aos 

seus produtos, o que lhe obriga a vender a terra e ir para a cidade, não em 

busca de melhores oportunidades, mas por que foi expropriado de suas terras 

(2009, p. 03). 

Diante do exposto, entendemos que o êxodo dos povos da Área Rural é balizado 

nas relações de poder e legitimado pela dicotomia superior e inferior, que sob o critério 

de raça, classifica os sujeitos entre civilizados e primitivo, desenvolvido e 

subdesenvolvido. Deste modo o êxodo dos povos da Área Rural é, notoriamente, uma 

relação de força, na qual o sujeito campesino perde seu espaço para o agronegócio. 

Diante desse fato, o extrato acima se distancia do que propõe o PNLD/CAMPO-2013: 

É necessário que a dimensão do trabalho se faça presente no Livro Didático 

por ser essa dimensão estruturante da vida e também por ser necessário que 

no livro didático seja problematizado a relação da posse e uso da terra no 

Brasil e dos modelos de agricultura no campo (BRASIL 2012, p. 12). 

Os extratos trazem a migração dos povos do campo para o urbano, no entanto à 

dimensão estruturante da vida, a problematização referente à posse e ao uso da terra não 

são retratados nos Livros Didáticos. Desse modo as relações de poder entre sujeito rural 

e urbano são mantidas. 

Face a isto, percebemos que no que concerne à relação território urbano e 

rural tal concepção está balizada no Paradigma da Educação Rural Hegemônico, na 

medida em que são silenciados e ou subalternizados os modos de vida dos povos do 

campo e se toma como referência o urbano enquanto local do desenvolvimento.  

Em relação à concepção de território rural bucólico, identificamos o seguinte 

extrato: 

 

 

 

 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 4ºano, p. 25 
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Neste extrato o campo é idealizado enquanto o local de tranquilidade, do 

sossego, da calmaria, do contato direto com a natureza, resumindo-se unicamente ao 

belamente bucólico que se traduz em algumas plantações, muito verde e grande espaços 

para o gado.O campo caracterizado enquanto esse espaço de tranquilidade e de refúgio 

oculta a lógica de dominação colonial, como também descaracteriza esse espaço-tempo 

que foi/é constituído por movimentos de resistência e enfrentamento. Segundo Molina, 

“o campo é espaço de vida, de mudanças” (2006, p.14). Entendendo o campo enquanto 

espaço de vida é colocado em xeque a naturalização das marcas de sujeição e de 

subalternidade imposta aos povos da Área Rural enquanto espaço essencialmente 

estagnado. Diante disso, entedemos que a Área Rural associada ao essencialmente 

bucólico associa-se ao Paradigma da Educação Rural Hegemônico na medida em que 

silencia a luta e a resistência dos povos do campo associando este local ao estagnado. 

Localizamos também a concepção de sujeito urbano transformador e 

desenvolvido que faz uso dos recursos naturais para atender a suas necessidades, 

vejamos a seguir: 

 

Destacamos que o sujeito pertencente ao urbano possui a capacidade 

transformadora da natureza, ou seja, transforma o relevo (elemento natural), para 

atender às necessidades da vida urbana capitalista como está retratado na imagem 

acima. Identificamos assim aproximações com a Colonialidade da Natureza que, 

segundo Walsh (2008), são formas mercantilistas de tratar a natureza que impulsionadas 

pelo capitalismo, ocasionam a divisão binária entre ser humano e natureza, 

estabelecendo uma relação predatória de exploração. 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 4º ano, p. 378. 
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Em relação à concepção de sujeito rural, identificamos aproximações dos 

povos campesinos associado ao não escolarizado e ao rústico. Como identificamos nos 

extratos abaixo: 

 

O sujeito campesino (referente ao conteúdo), é apresentado enquanto o não 

escolarizado que, sem acesso ao estudo, migra para o território urbano em busca de 

oportunidades. Segundo Molina (2006), a história brasileira retrata os sujeitos 

campesinos enquanto os que vivem lá longe, no campo, fora das “cidades”, sem acesso 

à escola e que, por isso, são rústicos, atrasados ou, então, ingênuos, inacessíveis. O 

reforço de tais estereótipos é afirmado na imagem quando os sujeitos da Área Rural são 

apresentados em cima de um caminhão, com aparência desleixada, magros, descalços, 

desanimados. Tal caracterização reforça a ideia dos povos do campo enquanto caipiras, 

matutos, atrasados e jecas-tatu. 

Essa representação do sujeito campesino revela a Colonialidade do Poder e do 

Ser. Na primeira classifica o sujeito da Área Rural a condição de inferioridade, de não 

escolarizado. Na segunda, reforça a imagem do sujeito campesino enquanto rústico, 

grosso e sem oportunidade. Assim a associação do sujeito campesino a tais estereótipos 

está balizada no Paradigma da Educação Rural Hegemônico comprometido com a 

identidade do sujeito campesino enquanto naturalmente inferior. 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 4º ano, p.350. 
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No que se refere à concepção sujeito rural identificamos também aproximações 

com um sujeito militante na perspectiva Funcional, na qual a luta dos Movimentos 

Sociais Campesinos é evidenciada no Livro Didático, mas na condição do passado, que 

já aconteceu e não aparecem as lutas atuais. Vejamos abaixo: 

O extrato evidência a luta dos Movimentos Sociais Campesinos como um fato 

histórico que terminou durante o regime da Ditadura Militar, negando e, 

consequentemente, silenciando os movimentos de resistência da época e os atuais. 

Desse modo apontamos uma aproximação com a Interculturalidade Funcional que 

insere a luta do Movimento Social Campesino, no entanto na condição do acabado, do 

não “ainda não existente” (ARAÚJO, 2010). 

O “ainda não existente” funciona como um silencioso referencial das histórias 

outras, colocando tudo que se encontra fora de uma cultura de base ocidental enquanto o 

“ainda não existente”, invisibilizando vozes, saberes, cores, crenças, dentre outros. Esta 

invisibilidade recai sobre os Movimentos Sociais Campesinos quando sua história é 

contada a partir de uma perspectiva urbanocêntrica que deslegitima seus movimentos de 

resistência e enfrentamento, situando-os na condição do acabado. 

No que diz respeito à concepção de cultura urbana associada ao progresso 

identificamos as seguintes imagens: 
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O urbano e sua cultura, quando retratado nos Livros Didáticos, são associados ao 

movimento, aos grandes prédios, ao progresso. Já a cultura rural, está associada à 

condição do estagnado, do essencialmente bucólico. Vejamos abaixo: 

 

Segundo Bhabha (1979), a cultura se traduz nos modos de vida, mas também, 

movimentos descontínuos produzidos por cada grupo e em cada época, por esta via a 

cultura é entendida enquanto espaço de recriação e não de repetição. Diante disso, 

percebemos que o campo quando retratado nos livros é apresentado enquanto espaço do 

não movimento, da harmonia, do belo, do essencialmente bucólico. Deste modo os 

movimentos de enfrentamento e resistência dos povos campesinos são 

invisibilizados/silenciados e a imagem do campo passa a ser o local que se traduz, 

Extratos retirados do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 5º ano, p.380. 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 4º ano, p.03. 

 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 5ºano, p. 03. 
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unicamente, em harmonia. Tal associação atende a uma lógica de dominação cultural 

hegemônica que coloca a cultura, os modos de vida dos sujeitos da Área Rural na 

condição de inferiores e o urbano na condição de superiores. Para Fernandes, 

o campo e a cidade se complementam e, por isso mesmo, precisam ser 

compreendidos como espaços geográficos singulares e plurais, autônomos e 

interativos, com suas (...) culturas e modos de organização diferenciados, mas 

que não podem ser pensados a partir de uma relação de superioridade (2004, 

p.54). 

O binarismo entre urbano do progresso e campo do bucólico tem suas bases nas 

relações de poder superioridade-inferioridade. Estas bases foram calcificadas pela lógica 

de dominação colonial, sendo elas Colonialidade do Poder e do Ser. Na Colonialidade 

do Poder os sujeitos e, consequentemente, o território, a cultura, dentre outros aspectos, 

são classificados e hierarquizados entre superiores e inferiores. Na Colonialidade do Ser 

os sujeitos campesinos incorporam a condição de não sujeitos e de habitantes do campo 

enquanto o não-lugar. 

No que se refere à concepção educação urbanocêntrica identificamos um 

modelo de Educação salvacionista. No extrato abaixo, é pontuado o desenvolvimento 

de um projeto, pela Secretária de Educação da Cidade de Piaçabucu. No 

desenvolvimento do projeto, uma das responsáveis pela execução afirma que o projeto 

possibilitou os alunos se reconhecerem enquanto sujeito capaz de contribuir para a sua 

comunidade. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento do projeto de leitura tem como lócus de enunciação o 

urbano. De modo que a execução deste projeto é tida enquanto a mola propulsora para 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 4º ano, p.78 
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que os sujeitos do campo se reconheçam, enquanto: ativos e transformadores do meio 

em que vivem. Segundo Vendramini: 

as experiências educacionais (escolas, programas e currículos especiais 

educacionais, campanhas nacionais, etc.) voltadas para a população rural- 

desde a década de 1920, quando a Educação rural começou a ocupar espaço 

na problemática educacional- se pautam pela lógica urbana de Educação 

como mola propulsora para o desenvolvimento destes (2007, p. 127). 

Desse modo, a educação ofertada a Área Rural é associada a um modelo de 

educação urbanocêntrico que não considera os conhecimentos, os modos de vida, a 

cultura dos sujeitos campesinos. O que advém da do urbano é tido como meio para 

desenvolver e torná-los esses sujeitos ativos e transformadores. 

Em relação à concepção de educação rural instrumental localizamos o 

seguinte extrato: 

 

No extrato acima, a escola é apresentada enquanto local de referência para 

“aprender a ler e a escrever”, firmando uma concepção de educação rural 

instrumental na qual a escola do campo é tida como a escolinha das pequenas letras em 

que ensinar a ler e a escrever já é o suficiente. Para Arroyo (1999), predomina no 

imaginário social a educação rural associada a uma educação precária, atrasada, com 

pouca qualidade e poucos recursos. 

Extrato retirado do livro: Projeto Buriti Multidisciplinar, 4ºano, p. 372. 
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Desse modo os Livros Didáticos analisados estão balizados no Paradigma da 

Educação Rural Hegemônico, comprometido com a cultura, com os conhecimentos, 

educação, com o território e com o sujeito urbano enquanto superior e o sujeito 

campesino enquanto inferior. 

CONCLUSÕES 

Através das análises realizadas identificamos que os Livros Didáticos se 

aproximam de uma perspectiva de educação centrada no Paradigma da Educação Rural 

Hegemônico comprometido com o modelo de ser urbanocêntrico. Uma vez que as 

análises apontam que o Livro Didático cumpre a função ideológica de reprodução dos 

interesses hegemônicos. Na medida em que se aproxima do Paradigma da Educação 

Rural Hegemônica comprometido com a identidade do sujeito urbano enquanto modelo 

de ser e o sujeito campesino do ainda não.  

Ocorre, assim, uma aproximação dos Livros Didáticos analisados com a 

Interculturalidade Funcional em duas direções: a) a existência dos próprios Livros 

Didáticos específicos para a Área Rural é a oficialização da diferença, mas não há 

mudança na sua estrutura moderna colonial eurocêntrica, ou seja, o lócus de enunciação 

epistêmica continua sendo o urbano e seus saberes de referência são os validados pelas 

ciências modernas; b) os conteúdos de ensino presentes nos livros quando trazem a 

diferença, mas mantém a Racialização dos sujeitos campesinos na estruturação 

econômica, cultural e social capitalista. Por isso há um distanciamento dos Livros 

analisados com a Pedagogia Decolonial na medida em que percebemos a continuação da 

lógica das Pedagogias Clássicas que historicamente trazem a lógica colonial, 

reproduzindo a Colonialidade do Saber. 
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