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RESUMO 

 

A referida pesquisa é um estudo acerca das Representações Sociais sobre Campo, 

Cidade, Rural e Urbano de alunos, ex e atuais professores e diretora, de uma escola 

pública da rede municipal de ensino, localizada no município de Upanema/RN. O 

estudo foi realizado com alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental – (anos iniciais); 6º e 

7º Ano do Ensino Fundamental – (anos finais), da Escola Municipal 13 de Maio, além 

de professores da mesma escola, cujo objetivo principal foi identificar as representações 

sociais de Campo, Cidade, Rural e Urbano desses sujeitos, analisando semelhanças e 

diferenças e compreendendo a relação Campo, Cidade, Rural e Urbano na perspectiva 

da Educação do Campo. Além disso, buscou entender o que os professores da referida 

escola compreendem por Campo, Cidade, Rural e Urbano, e se estas percepções 

interferem na sua atuação profissional. Metodologicamente realizaram-se pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, com aplicação de questionários e realização de 

entrevistas semiestruturadas. A pesquisa evidenciou que a concepção de atraso ainda 

aparece associada ao Campo, enquanto a Cidade permanece como moderna, avançada e 

desenvolvida, mas ganha qualidades negativas, como a violência e a poluição, se 

contrapondo ao Campo, que recebe características/qualidade de calmo/tranquilo; além 

disso, os sujeitos pesquisados não reconhecem o Rural e o Urbano como dinâmicas que 

constituem esses dois lugares, mas como uma extensão/continuação, ou até como se 

fossem a mesma coisa (o Campo e a Cidade). Portanto, há necessidade e importância de 

se discutir essas categorias de uma forma não dicotômica, através de trabalhos com essa 

teoria (Representações Sociais), para que essa visão associada às dimensões da vida das 

pessoas sejam desmistificadas, principalmente a que ainda é atrelada ao Campo como 

atrasado. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Campo/Rural. Cidade/Urbano. Educação do 

Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research investigates the Social Representation of the Countryside, the City, the 

Rural and the Urban concerning students, former and current teachers and the principal 

from a public municipal school from Upanema-RN. This study was carried out with 

students of 5th grade of Elementary School (first years); 6th and 7th grade of 

Elementary School (last years) from Escola Municipal 13 de Maio, besides teachers 

from that school. The main objective was to identify what are the social representations 

that those subjects have about the Countryside, the City, the Rural and the Urban, 

analyzing similarities and differences and understanding the relation between 

Countryside, City, Rural and Urban from the perspective of rural education. Besides 

that, we seek to understand what teachers from that school understand of Countryside, 

City, Rural and Urban, and if those perceptions interfere in their professional 

performance. Methodologically, we carried out bibliographic studies and field research, 

application of questionnaires and semi structured interviews. The research showed that 

people still relate the conception of delay to the Countryside, while the City is seen as 

modern, advanced and developed; on the other hand, City receives negative qualities, as 

violent and polluted, while Countryside receives qualities of calm/quiet; besides that, 

the researched subjects do not recognize Rural e Urban as dynamics that constitute 

those two places, but as an extension/continuation or even as the same thing 

(Countryside and City). Therefore, there is a need and importance to discuss those 

categories in a non-dichotomy way through works with the theory of Social 

Representation, aiming to demystify the idea related to the dimension of people life, 

mainly the one that relates Countryside to Delay. 

 

Keywords: Social Representations; Countryside/City; Rural/Urban; Rural Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A referida pesquisa é um estudo acerca das Representações Sociais sobre Campo, 

Cidade, Rural e Urbano de alunos, ex e atuais professores e diretora, de uma escola pública da 

rede municipal de ensino de Upanema/RN, a Escola Municipal 13 de Maio, localizada na 

zona rural, no Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Palheiros III.  

O objetivo principal foi identificar as representações sociais sobre Campo, Cidade, 

Rural e Urbano de alunos e professores da Escola Municipal 13 de Maio, e mais 

especificamente analisar as semelhanças e diferenças, buscando compreender a relação 

Campo, Cidade, Rural e Urbano na perspectiva da Educação do Campo.  

A Escola Municipal 13 de Maio foi fundada por volta dos anos 1992 e 1993, sendo a 

primeira escola de assentamento do município, visto que o Assentamento de Reforma Agrária 

Palheiros III foi o primeiro fundado no Município de Upanema. Considerando esse contexto, 

surgiu a curiosidade de estudar as representações sociais sobre Campo, Cidade, Rural e 

Urbano de professores e alunos da Escola Municipal 13 de Maio, tendo em vista que a 

referida escola campo de pesquisa faz parte do número de escolas situadas em assentamentos 

nesse município, buscando compreender a perspectiva de formação dos professores atuantes 

nestes espaços.  

Tendo por finalidade segundo Gil (2008, p. 27) “desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”, este estudo é de natureza exploratória de caráter 

qualitativo, uma vez, que nos detemos mais afundo na busca por uma análise da qualidade do 

ensino e aprendizagem, abordando as categorias Campo, Cidade, Rural e Urbano à luz da 

Teoria das Representações Sociais. 

Para a realização da pesquisa foram necessários os seguintes procedimentos 

metodológicos: foram aplicados questionários com quarenta e sete alunos, sendo seis do 

quinto ano do Ensino fundamental – (anos iniciais), doze alunos do sexto ano e vinte e nove 

do sétimo ano do Ensino Fundamental – (anos finais). Além de seis atuais professores, e 

entrevistas com diretora e duas ex-professoras da referida escola. Nas análises, a fim de 

preservar a identidade dos alunos e professores, utilizam-se o termo (Al) para alunos, e (P) 

para identificar ex e atuais professores e diretora da escola. Os relatos dos mesmos foram 

transcritos tais quais os sujeitos falaram e/ou escreveram, sendo inclusive, uma das frases 

mencionadas pelos alunos que dá título a este trabalho.  
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Num primeiro momento realizamos pesquisa bibliográfica, que para Lakatos e 

Marconi (2003, p. 183) é a pesquisa que, 

 
Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, 

desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação 

orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. 

 

Isto é, são pesquisas realizadas em trabalhos e outras fontes já publicadas por outros 

autores sobre o tema a ser discutido.  

Desta forma, realizamos a referida pesquisa, em materiais e fontes bibliográficas 

diversas, como livros, artigos científicos, teses e dissertações, no intuito de ampliarmos a 

discussão sobre o tema pesquisado. 

Em um segundo momento, realizamos pesquisa documental na Secretaria 

Municipal de Educação de Upanema/RN; no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com objetivo de adquirir e analisar, 

nessas instituições/órgãos, documentos sobre o histórico da instituição onde se realizou a 

pesquisa, possibilitando, dessa forma, um maior conhecimento da mesma.  

A pesquisa documental é definida por Lakatos e Marconi (2003 p. 174) como “a 

pesquisa que sua coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o 

que se denomina de fontes primárias”. São pesquisas realizadas em arquivos já existentes. 

Além disso, realizamos pesquisa de campo na Escola Municipal 13 de Maio, com 

aplicação de questionários com questões abertas e fechadas aos estudantes e professores além 

de aplicação de atividade de desenho junto aos alunos do 5º ano, afim de identificar melhor 

aspectos relativos sobre o tema abordado. Além disso, realizamos entrevistas semiestruturadas 

com atual diretora da instituição, além dos primeiros professores da instituição. 

A pesquisa de campo é definida por Lakatos e Marconi (2003 p. 186) como “aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

O universo da pesquisa constituiu-se de: 

 Alunos, ex e atuais professores e diretora da Escola Municipal 13 de Maio; 

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional (INEP); 

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Por fim, com posse desses dados coletados foi feita a tabulação e análises dos mesmos, 

e em seguida as conclusões acerca destas análises.  

O fato deste trabalho ter uma análise mais voltada ao contexto das Ciências Humanas 

e Sociais, não significa que nele não possa ser identificado e destacado, através da teoria de 

base (Teoria das Representações Sociais), outras possibilidades de estudos, outros temas e 

conteúdos relacionados às Ciências da Natureza, como por exemplo: degradação ambiental 

decorrentes de certas atividades econômicas, agroecologia, educação socioambiental etc., 

presentes no local de pesquisa e também em diversas localidades do semiárido Potiguar.  

No entanto, a opção por compreender sobre essas categorias (Campo, Cidade, Rural e 

Urbano) a partir da perspectiva das Ciências Humanas e Sociais se deu pelo fato do Campo 

ainda aparecer associado ao atraso, e a Cidade sempre como moderna, sendo assim necessário 

o incentivo a realização de trabalhos e discussões que envolvam essa temática, na tentativa de 

transformar essa concepção ainda encontrada em discursos da sociedade de maneira geral 

partindo, principalmente, de nós que temos uma formação específica para atuar no referido 

lugar (Campo). Nesse sentido, descrevemos abaixo outros elementos que esclarecem as 

motivações para a realização da pesquisa.  

Para o meio acadêmico a referida pesquisa contribuirá para reforçar a importância de 

se realizar uma pesquisa que dê enfoque ao contexto da Educação do Campo possibilitando, 

dessa forma, enaltecimento e revalorização da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do 

Campo da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), tendo em vista que a 

pesquisa se realizou no contexto e com aspectos voltados ao campo de atuação profissional, 

tendo ainda relevância nas diferentes áreas do conhecimento (Ciências Humanas e Sociais e 

Ciências da Natureza). 

No âmbito científico a pesquisa poderá enriquecer e subsidiar outras pesquisas, 

podendo vir a ser utilizada por outros autores no tocante a aprofundamento de questões aqui 

levantadas, bem como ainda servir de referência de estudo, aprendizado e conhecimento, 

colaborando para realização de outros trabalhos científicos que discutam essa temática, visto 

que apresenta-se geralmente como uma área de poucas pesquisas realizadas no tocante à 

Educação do Campo, e no contexto local podemos destacar ainda a não realização de 

nenhuma pesquisa no município de Upanema voltada a esse campo de estudo.    

Na questão social se destaca a importância de discutir essas categorias (Campo, 

Cidade, Rural e Urbano) numa perspectiva não dicotômica, mas de forma complementar, 

buscando desmistificar concepções e conceitos ainda existentes na sociedade, destacando 

essas categorias como dependentes uma das outras e importantes para os processos 
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decorrentes no desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral. 

Outro fator contribuinte para a realização da pesquisa se deu em função de ser uma 

realidade próxima a nossa vivência ao longo dos anos estudando em escolas do campo; 

enquanto estudante da Licenciatura em Educação do Campo e futura professora a área. Essas 

categorias são significativas para a efetivação e promoção de uma Educação do Campo, 

principalmente quando discutidas no âmbito de uma escola no campo, pois estas servem como 

base para que uma nova perspectiva de ensino e aprendizagem ocorra, visto que a partir disso, 

é possível conhecer o entendimento dos sujeitos acerca do contexto em que estão inseridos, 

além de compreender a importância que estas representações têm na sua vida cotidiana. 

Nesta perspectiva dialogamos com Andrade e Alves (2014); Biazzo (2008); Hespanhol 

(2013); Locatel (2003); Melo (2012); Andrade (1974); Moscovici (2012); Melo e Ferreira 

(2011); Jodelet (2001); Sposito (1988); Salles (1995), além de outros autores que trazem suas 

contribuições acerca da referida temática.  

O presente trabalho é composto por quatro capítulos. O primeiro discute a teoria das 

Representações Sociais, além da definição e relação acerca das categorias Campo, Cidade, 

Rural e Urbano na perspectiva e visão de autores que tratam sobre as mesmas. No segundo 

capítulo apresentamos em três subcapítulos questões relacionadas ao Município de Upanema, 

mais especificamente aspectos ligados a assentamentos, além da escola campo de nossa 

pesquisa, onde são abordados aspectos e características do mesmo, e ainda uma breve 

discussão e reflexão sobre a Educação do Campo. O terceiro capítulo apresenta análises dos 

dados obtidos e coletados na pesquisa de campo, com os alunos, seguido do quarto capítulo, 

que expõe análises acerca das representações dos professores relacionando-os aos resultados 

encontrados por outros autores e pesquisas já desenvolvidas nessa área. Em seguida, tem-se as 

considerações finais e as referências que subsidiaram a construção da pesquisa e escrita deste 

trabalho. 
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2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AS CATEGORIAS CAMPO, CIDADE, RURAL E 

URBANO 

 

Neste capítulo, serão apresentadas discussões teóricas relacionadas com a temática da 

pesquisa; contribuições e concepções de autores que já pesquisaram sobre o referido tema, 

evidenciando o que tem sido produzido acerca da temática em discussão e em quem nos 

fundamentamos para análises aqui realizadas.   

 Esta seção segue estruturada em três subcapítulos, organizados da seguinte forma: 

inicialmente uma reflexão de autores acerca das Representações Sociais; no segundo ponto, a 

discussão é sobre as categorias Campo e Cidade; no terceiro tópico falamos sobre o Rural e 

Urbano. 

Ao estudarmos sobre as Representações Sociais tomamos como norte a metodologia 

de análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (1977), considerando como base as 

orientações de Franco (2005), onde estes discutem a categorização para uma análise 

interpretativa das mensagens e enunciados, definindo-a como “uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos” (FRANCO, 2005, p. 57).  

 

2.1 Representações Sociais 

 

Souza e Cerqueira (2014, p. 222) compreendem que “as representações sociais são 

imagens da realidade, são práticas cotidianas. Os sujeitos as percebem, constroem-nas e 

reconstroem, tornando o não familiar, em familiar, que é a finalidade principal das 

representações”, cabe ressaltar ainda que, as Representações Sociais estão relacionadas ao 

nosso modo de vida e aos aspectos ligados ao cotidiano, e ainda a outros diversos fatores. 

Os autores ainda definem a seguinte concepção: “essa teoria influencia na forma como 

os indivíduos inseridos num contexto social apropriam-se do conhecimento produzido no seu 

cotidiano, a partir das relações que se estabelecem com a sociedade” (SOUZA, CERQUEIRA 

2014, p. 220-221). Portanto, as Representações Sociais tanto influenciam na vida dos sujeitos, 

como também são influenciadas por diversos fatores do cotidiano destes, como por exemplo, 

pela cultura, mídia, escola, família, dentre outros. 

Enfatizando essa concepção, Rodrigues e Rangel (2013, p. 543) destacam: 
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Em nosso dia a dia, as pessoas, ao se relacionarem com os objetos, com 

outras pessoas, com o ambiente – sobretudo no ambiente escolar –, criam 

certas “teorias” para explicá-los por meio do discurso. Trata-se de um 

processo psicossociológico de produção de significados, ou seja, trata-se de 

maneiras de ver, de pensar, de representar o mundo a nossa volta, as quais – 

mesmo em um ambiente escolar, e especialmente nele −, envolvem 

elementos de ciência e elementos do senso comum. 
 

As Representações Sociais são formadas na mente das pessoas pelos diversos 

elementos que compõem a vivência destas, dentre os quais, o conhecimento científico e a 

experiência de vida (os quais as autoras acima destacam como sendo elementos da ciência e 

do senso comum, respectivamente) que se unem e têm como resultado um terceiro conceito 

mediante o que já se conhece sobre tal coisa, objeto, lugar etc. 

As Representações Sociais permitem um novo saber, e que este não está limitado 

somente ao senso comum, pois as representações perpassam-no, de modo que vem ganhando 

destaque na maneira de apresentar e como representar o que conhecemos. 

O autor pioneiro dessa teoria foi o romeno radicado francês Sege Moscovici, que em 

suas análises interpretativas do que trata como Representações Sociais, busca considerar 

alguns e diferentes aspectos que compõem as Representações Sociais, sendo alguns destes 

apresentados logo abaixo.  

Segundo Moscovici (2012, p. 45) “primeiramente consideramos que não existe recorte 

entre o universo exterior e o do indivíduo ou (do grupo), que o sujeito e o objeto não são 

totalmente heterogêneos em seu campo comum”, mais ainda, expressa que “quando o sujeito 

exprime opinião sobre o objeto, devemos supor que ele já tem representado alguma coisa do 

objeto, que o estímulo e a resposta são formados juntos”.  

Desta maneira, o autor concebe que ao sermos questionados sobre as Representações 

Sociais imediatamente formulamos em nossa mente uma imagem, uma noção ou um sentido 

sobre o que está sendo perguntado, e que ao relatar isto só estamos descrevendo a figura que 

já está em nossa mente. 

A importância das Representações Sociais é ressaltada também por Jodelet (2001, p. 

17), onde a autora expressa a seguinte concepção: “elas nos guiam no modo de nomear e 

definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva”. 

Ou seja, a autora compreende Representações Sociais como a forma que os sujeitos veem e 

entendem o mundo e como argumentam diante das suas concepções e pensamentos criados 

em relação a determinada coisa. 
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Ressaltando essa concepção, as Representações Sociais são construídas segundo Salles 

(1995, p. 26) com:  

 

As experiências, os conhecimentos, os valores e as informações que são 

transmitidos pela tradição, pela comunicação, pela mídia e pela educação. 

Assim, a representação social é uma interpretação pessoal e ao mesmo 

tempo não é pessoal, pois a sociedade impõe ao indivíduo como deve ser 

representada. A representação social é, pois, produzida coletivamente pela 

sociedade. 
 

Conforme Jodelet (2001, p. 17-18), as Representações Sociais “circulam nos 

discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, 

cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais”, portanto, são construídas 

e reforçadas diariamente, podendo ainda, sofrer mudanças à medida que as relações em 

sociedade se intensificam. 

Desta forma, é importante entendermos como as Representações Sociais são 

compreendidas pela sociedade e como tal compreensão interfere nos aspectos sociais, 

individuais e educacionais dos cidadãos, e neste caso, estudando mais especificamente as 

categorias Campo, Cidade, Rural e Urbano, as quais são discutidas a seguir, buscando nos 

fundamentar em autores que estudam sobre elas e suas relações entre si, e a partir disso, 

identificar no que estão baseadas as considerações acerca das mesmas na fala dos estudantes e 

professores da pesquisa em tela. 

 

2.2 Campo e Cidade, Rural e Urbano: Concepções e Relações 

 

Nesta parte do trabalho trazemos inicialmente a compreensão do que é Campo e 

Cidade, em seguida buscamos entender as relações entre essas duas categorias ao 

entendimento de autores que discutem as mesmas, no intuito de fortalecer as concepções 

destacadas pelos alunos e professores durante nossa pesquisa de campo, e que estão sendo 

analisadas no último capítulo deste trabalho.  

A relação Campo e Cidade vêm com o passar dos anos sendo reconhecida pela 

sociedade, mesmo que de forma ainda não satisfatória, devemos reconhecer que aos poucos o 

Campo vem ganhando seu espaço e sendo cada vez mais valorizado e reconhecido por seus 

aspectos e características, ao contrário do que costumávamos ver antigamente, onde este era 

associado ao atrasado, tanto no que tange a tecnologias, quanto nos seus aspectos físicos. 

Dessa forma, a imagem que se constituía entre o Campo e a Cidade vem sofrendo algumas 



21 
 

alterações, sendo estas decorrentes dos processos de transformações, culturais, econômicas, 

dentre outras. Com isso, o Campo passou a estabelecer cada vez mais relação com a Cidade, o 

que podemos chamar de vínculo indissociável entre os dois. 

No entanto, ainda há muitos conceitos equivocados sobre o Campo, pois é bastante 

comum escutarmos comentários como o Campo é atrasado; o Campo não tem nada; as 

pessoas do Campo não sabem falar, dentre outros, isto é, apesar de alguns avanços, muitas 

pessoas ainda têm uma visão errônea do que é Campo, impedindo-as de compreender a 

relação interdependente entre ambos espaços/territórios. O Campo aos poucos vem ganhando 

visibilidade e valorização diante do caos que se estabelece nas Cidades atualmente, como por 

exemplo, violência, poluição, etc., e por um outro lado pelo reconhecimento da sociedade dos 

atributos fundamentais presentes no campo para uma sociedade mais justa. 

A relação Campo e Cidade passa despercebida no cotidiano da sociedade de maneira 

geral, pois esta não reconhece e não valoriza o espaço Rural como importante e também como 

formador dos processos que constituem a Cidade e o Urbano como tais, mas o que se 

estabelece é totalmente ao contrário, as pessoas compreendem que a Cidade quem subsidia o 

Campo, como uma relação hierarquizada em que o Campo é subordinado à Cidade, conforme 

dentre outros, Nunes (2009) devido diversos fatores, como por exemplo, “o atraso”, “por 

terem mais dificuldades de acesso a tecnologias”,  por falarem “errado”, se vestirem com 

“trajes velhos, rasgados”, dentre outras formas que a mesma ressalta, seja de forma sucinta ou 

de forma clara, buscando deixar nítido que a Cidade é superior ao Campo em todos os 

aspectos, sejam eles materiais, tecnológicos, ensino, conhecimentos etc..  

Hespanhol (2013), pretendendo analisar, com base em revisão bibliográfica e reflexões 

teóricas, a importância de se reafirmar as particularidades que distinguem o Campo e a 

Cidade, bem como as formas que as relações de complementaridade entre esses espaços 

podem assumir no período contemporâneo, enfatiza que: 

   

A deterioração das condições de vida nas cidades brasileiras, sobretudo nas 

metrópoles – mas, não exclusivamente nelas-, em virtude do agravamento 

dos problemas de falta de saneamento básico, habitação, transporte público, 

atendimento médico-hospitalar etc., tem levado a uma revalorização do 

campo, não apenas como lugar de desenvolvimento das atividades agro-

pecuárias, mas também como espaço para se viver e desenvolver outras 

atividades, emergindo novas ruralidades derivadas da presença de atividades 

não agrícolas, como o turismo, a prestação de serviços etc (HESPANHOL, 

2013, p. 104). 
 

Os processos de desenvolvimento das Cidades brasileiras aconteceram de forma 
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desregular. Enquanto por um lado as Cidades passavam a estabelecer uma estreita relação 

com o Campo, o que pode ser destacado como ponto positivo para ambos. Por outro lado, 

passa a se apresentar nas Cidades pontos negativos como, por exemplo, o alto índice de 

violência, dentre outros acontecimentos que contribuíram para que o Campo ganhasse espaço 

e reconhecimento diante da sociedade. O fator violência recorrente nas Cidades, apesar de 

negativa propicia ao Campo novas qualidades, que antes eram desconhecidas e não 

reconhecidas pela sociedade, principalmente pelos povos da Cidade. Como por exemplo, a 

visão de Campo como lugar tranquilo e calmo, o que torna tal lugar como sendo uma 

alternativa para passeios aos fins de semana e até mesmo moradia, dando maior valorização 

ao Campo. 

O Campo está ligado à Cidade e vice-versa, embora por muito tempo na sociedade 

pensava-se sobre esses dois lugares como desassociados um do outro, que do ponto de vista 

de Andrade e Alves (2014, p. 167), – procurando analisar as abordagens sobre a relação 

Campo-Cidade, Rural-Urbano na Geografia Agrária brasileira, – afirmam que era uma 

sociedade que “compreendia a relação entre Campo e Cidade de forma dicotômica”. Ainda 

segundo esses autores, O Campo era visto como lugar de atraso, pois Andrade e Alves 

discutem que “o espaço rural era responsável pelas atividades agropecuárias, com a função de 

abastecer as cidades, enquanto isso, o espaço urbano era palco da produção industrial, do 

comércio e serviços” (ANDRADE, ALVES, 2014, p. 167).  

A relação Campo e Cidade é nitidamente percebida, mas lamentavelmente ainda de 

maneira dicotômica, de forma que Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 31) destacam tal 

concepção no seguinte relato: “a interação entre campo e cidade faz parte do desenvolvimento 

da sociedade brasileira, só que via submissão”, ou seja, por mais que a relação seja 

reconhecida e/ou admitida pela sociedade, ainda existe a concepção de atraso no que diz 

respeito ao Campo. 

Conforme Hespanhol (2013, p. 104), 

 

O campo e a cidade passaram por profundas transformações a partir da 

segunda metade do século XX, que resultaram em novas dinâmicas 

(econômicas, sociais, culturais e políticas) nas relações entre esses recortes 

territoriais, impondo a necessidade de ressignificações aos conteúdos de 

rural e urbano. 
 

Portanto, essas transformações acabaram contribuindo de forma espontânea para que 

essa relação entre Campo e Cidade acontecesse de forma mais intensa e, consequentemente, 

se fortalecesse com o passar dos anos, contribuindo para que essa discussão ganhasse certo 
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equilíbrio, ocasionando aos poucos outra visão da mesma perante a sociedade, principalmente 

no que diz respeito ao Campo, visto que mediante esses fatos a ele vêm sendo atribuída 

qualidades antes desconhecidas e/ou não valorizadas pela sociedade, e somente direcionadas 

às Cidades, pois a estas sempre foram atribuídas características e qualidades positivas. 

Inicialmente, é relevante conhecer o que realmente representam essas categorias 

(Rural e Urbano), pois é bastante comum elas serem associadas e até mesmo igualadas aos 

seus pares dialéticos (Campo e Cidade), respectivamente. O Rural e o Urbano são 

caracterizados pelas atividades e modo de vida que no Campo e na Cidade se realizam, mas 

não apenas circunscritos a essas espacialidades, já que o Urbano está presente no Campo e o 

Rural na Cidade, sobretudo no Nordeste brasileiro. O Campo e a Cidade são as formas 

concretizadas e resultantes das atividades realizadas nesses primeiros. 

Nesse mesmo pensamento Biazzo (2008, p. 144) tentando esclarecer esta diferença de 

usos das categorias Rural e Urbano e buscando dar-lhes um sentido, apresenta sua concepção, 

ressaltando que “campo e cidade são formas concretas, materializam-se e compõem as 

paisagens produzidas pelo homem; ‘urbano’ e ‘rural’ são representações sociais, conteúdos 

das práticas de cada sujeito, cada instituição, cada agente na sociedade”. Desta forma, 

entendemos o Campo e a Cidade como os resultados, enquanto Rural e Urbano são os 

processos que os constituem como tais. Essas categorias ao entendimento de Santos (2009, p. 

21) nada mais são do que “o conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 

ações”, sendo estes planejados, elaborados e executados pelo homem na tentativa de 

adequar/melhorar o espaço/lugar em que vivem, estabelecendo e fortalecendo nele essa 

dinâmica descrita pelo autor. 

Em concordância com a concepção de Biazzo (2008), Locatel (2013) buscando 

analisar a densidade e a rarefação da urbanização no Rio Grande do Norte, também comunga 

do fato de que a urbanização é um processo, o qual ocorre tanto nas áreas urbanas quanto nas 

rurais, relatando o seguinte: 

  

Somente quando se entende o rural e o urbano como conteúdo e o campo e a 

cidade como forma, sendo ambos um conjunto complexo que engloba o 

social, o cultural e o econômico, e não simplesmente como categorias 

opostas, é que se pode entender a urbanização enquanto processo 

generalizado que ocorre em todas as frações do espaço (LOCATEL, 2013, p. 

02). 

 

O autor compreende o fenômeno da urbanização como processo decorrente nestes 

espaços, seja ele Campo ou Cidade, de igual modo como já havia feito Sposito (1988, p. 11) 
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que defende a “urbanização como processo, e a cidade, forma concretizada deste processo”, 

isto é, a Cidade é vista como resultado final do fenômeno da urbanização, assim como o 

Campo pode ser definido como o produto final da ruralização. 

Deste modo, a relação entre essas quatro categorias são facilmente percebidas e 

inegáveis. Assim sendo, concordamos com Hespanhol (2013, p. 104) para quem “[...] se 

compreender o rural e o urbano no contexto contemporâneo é necessário, antes de mais nada, 

vinculá-lo ao seu par dialético, ou seja, o campo e a cidade”. Não é possível compreendê-los 

se não os associarmos uns aos outros. No entanto, cabe ressaltar que estas não se constituem 

do mesmo significado, mas, são indissociáveis e possuem relações entre si, sendo estas 

importantes e imprescindíveis na formação e desenvolvimento das Representações que a 

sociedade tem das mesmas. 

A cada dia essa relação fica mais intensa e significativa, pois com as transformações e 

avanços (tecnológicos e outros) que o Campo e Cidade passaram e vem passando no decorrer 

dos anos faz com que o elo entre elas fique cada vez mais forte, ou seja, a cada dia essas 

categorias tornam-se mais dependente uma das outras. De modo, que para compreendermos 

essas transformações é preciso muito mais que um simples estudo acerca das causas e 

consequências que as ocasionaram, mas a interferência e influência da sociedade mediante o 

contexto em que estão inseridos e as necessidades que levam a essas mudanças.  

Diante desse contexto, entendemos a Cidade, o Campo, o Rural e o Urbano como 

diferentes aspectos que constituem o espaço geográfico de uma forma geral; que são 

indissociáveis, mas que possuem suas características específicas diante da forma como e onde 

se apresentam. Enquanto as Representações Sociais se constituem de acordo com a forma que 

expressamos nosso conhecimento e entendimento sobre determinada coisa, a partir de 

conceitos construídos ao longo dos anos, sejam eles adquiridos na escola, através da cultura, 

na vivência, ou com a experiência de vida.  

No âmbito da escola rural, em que pretendemos discutir aspectos ligados à Educação 

do Campo, como e em que se ancoram estes termos (Campo, Cidade, Rural e Urbano) na 

concepção dos discentes e docentes?  

Partindo dessa questão e tomando por base a literatura discutida, além da pesquisa de 

campo, passaremos a discutir no próximo capítulo sobre as representações sociais de alunos e 

professores da Escola Municipal 13 de Maio. Antes apresentamos o local onde se deu a 

pesquisa e algumas discussões sobre a Educação do Campo, buscando situar o leitor acerca do 

contexto onde se insere a referida instituição e situação pela qual se relaciona a Educação aí 

desenvolvida. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA CAMPO DE ESTUDO E A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO 

 

Neste capítulo, serão apresentados aspectos acerca da caracterização do Município de 

Upanema, com foco nos assentamentos, especificamente o Assentamento Palheiros III, além 

de elementos que apresentam a escola onde foi realizada a pesquisa de campo, situando-a no 

contexto ao qual ela se insere, discutindo a importância e as contribuições da Educação do 

Campo no mesmo.   

 

3.1 Município de Upanema/RN: Breve Análise Geográfica do Assentamento Palheiros 

III  

 

O Município de Upanema foi desmembrado do Município de Campo Grande/RN em 

16 de Setembro de 1953. O mesmo teve como seus primeiros habitantes os índios Pêgas, que 

na época se chamava tal espacialidade de Curral da Várzea, posteriormente passando a se 

chamar Conceição de Upanema, até se chegar ao nome atual (Upanema). A povoação se 

intensificou a partir da utilização de pequenas extensões de terras férteis pelo padre Francisco 

Adelino de Brito para o povoamento local, doadas por fazendeiros da região, fato que passou 

a atrair famílias de agricultores e estas fixaram suas moradias naquele lugar (IDEMA, 2008, 

p. 6). 

Aos poucos, aquele pequeno povoado se organizava, suas casas eram construídas com 

palhas de carnaúba, fato que lhe rendeu a uma rua da cidade a nomenclatura de Rua da Palha. 

Pouco tempo depois, especificamente em 1874, o povoado conquistou a primeira escola, e 

isto causou maior concentração e construção de novas residências no povoado (IDEMA, 

2008, p. 6). 

Localizado na Microrregião do Médio Oeste, o Município de Upanema conta com o 

total de 12.992 habitantes de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), sendo que a maior parte desta população reside em área 

rural, o equivalente a 51,52% da população total do município, ou seja, aproximadamente 

6.694 habitantes, em função do grande número de assentamentos pertencentes ao referido 

município. 

Quanto aos aspectos naturais, podemos destacar o clima, a vegetação e os solos, estes 

se caracterizam respectivamente, como predominantemente quente e semiárido. Sua 

vegetação relacionada ao clima presente no local, sendo esta denominada caatinga 
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hiperxerófila, ou seja, plantas mais secas, como cactos, plantas baixas/rasteiras e bastantes 

distanciadas umas das outras, dentre outras espécies como, por exemplo, xique-xique, 

mufumbo e outras. Além disso, podemos destacar ainda a carnaúba como vegetação nativa 

local, de onde muitas famílias tiram seu sustento através da exploração da mesma nos 

carnaubais situados em áreas de planície (IDEMA, 2008, p. 7-8).  

Os solos são predominantes e diversificados. Destacam-se: o latossolo vermelho; 

amarelo eutrófico; rendzina; cambissolo eutrófico, que têm segundo dados do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2008, p. 8) 

respectivamente, as seguintes características: “fertilidade média a alta, textura média, 

fortemente drenada, relevo plano; fertilidade alta, textura argilosa, moderada a 

imperfeitamente drenado, relevo plano; fertilidade alta, textura argilosa, bem a 

moderadamente drenado, relevo plano”, isto é, são solos que favorecem o desenvolvimento de 

atividades como agricultura. Somando-se aos recursos hídricos presentes no espaço, tais 

condições propiciam para que no município as principais atividades econômicas sejam 

agricultura, pesca, e agropecuária (IDEMA, 2008, p. 8). 

Callai (2013, p. 142) estabelece município como “uma unidade administrativa, 

constituída de um território e de um poder local – prefeitura (Poder Executivo) e câmara 

(Poder Legislativo) e serviços próprios”. Cabe destacar ainda, que o município compreende 

não somente a Cidade, mas também todas as áreas rurais pertencentes ao seu território. Ainda 

segundo Callai (2013, p. 142), 

  

Ao se emancipar um determinado lugar, que era até então uma vila, ou um 

aglomerado de casas com uma população envolvida em poucas atividades 

urbanas, inicia-se ali um processo de adensamento que envolve pessoas 

residentes, atividades que são as exigências mínimas para o funcionamento 

do município, serviços para atender a população que se torna maior.  

 

Reforçando essa ideia Buarque (1999, p. 11) revela que “o desenvolvimento municipal 

é, portanto, um caso particular de desenvolvimento local, com uma amplitude espacial 

delimitada pelo corte político-administrativo do município”. Isto é, são estes fatores que 

caracterizam determinado local/lugar como município, e determina do que depende o 

desenvolvimento do mesmo, pois este assim como as demais categorias aqui mencionadas, 

possui suas características e atividades que o caracteriza tal qual como ele é, diferenciando-o 

da Cidade em si, categoria a qual é comum o mesmo ser igualado e/ou confundido.  

Desta forma, esse Município Potiguar (Upanema) conta atualmente, com um total de 

doze escolas em funcionamento, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP, 2015), sendo que desse total somente quatro instituições são localizadas 
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na zona urbana, ou seja, 33%, e oito, que soma 67%, estão situadas na zona rural, e, dessas 

oito escolas da zona rural, cinco, isto é, 63% são localizadas em áreas de assentamentos de 

reforma agrária. 

Compreendemos que tal fato está relacionado com o significativo número de 

Assentamentos de reforma agrária pertencentes ao referido município. Segundo Silva Junior e 

Fernandes, (2016, p. 02), Upanema tem o total de “14 Assentamentos Rurais criados pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – (INCRA)
1
, além de 26 Assentamentos 

Rurais fundados a partir do Programa Nacional de Crédito Fundiário – (PNCF)”, totalizando 

40 assentamentos, dentre eles o Assentamento Palheiros III, onde está localizada a escola 

campo de pesquisa. 

Segundo Fernandes (1996, p. 181), “o assentamento
2
 é o território conquistado, é 

portanto um novo recurso na luta pela terra que significa parte das possíveis conquistas, 

representa sobretudo a possibilidade da territorialização”, ou seja, é um espaço resultante de 

lutas que é reabitado por pessoas que não possuem terras para produzirem as suas existências. 

Partindo desse mesmo entendimento, Coca e Fernandes (2009, p. 08) definem 

Assentamento como um “território onde se desenvolvem relações de vida e produção 

diferentes das do capital”. Considerando essa concepção, entendemos que o modo de vida nos 

assentamentos é diferenciado dos demais espaços, pois são caracterizados por aspectos de luta 

e resistência, dentre outras especificidades das pessoas que ali vivem.  

Em outras palavras, Coca (2010, p. 04) define assentamentos de tal modo: “os 

assentamentos rurais são territórios que garantem a criação e recriação do campesinato na luta 

contra a subalternidade e a expropriação geradas pelo capital”, isto é, são espaços onde 

pessoas a partir de suas lutas, produção e modo de vida buscam autonomia e independência de 

todas as formas de submissão que o capital tenta lhes impor. Nesta perspectiva, descrevemos 

adiante características sobre o Assentamento Palheiros III, visto que foi neste espaço que 

realizamos a pesquisa de campo.  

De acordo com Queiroz Neto (2011, p. 46) “o assentamento recebe o nome Palheiros 

devido ao fato de haver naquela área, no início dos anos 1980, um significativo carnaubal”, ou 

seja, havia no local muitas plantas de carnaúbas, fato que caracterizava o lugar e que lhe 

rendeu tal nomeação.  

O Assentamento Palheiros III (Mapa 1) está localizado a 33 km da cidade de 

Upanema. Foi fundado no ano de 1987. Segundo Queiroz Neto, (2011, p. 46) “As primeiras 

acomodações eram barracões improvisados enquanto aguardavam a liberação das primeiras 

                                                           
1
 Ver Mapa 1. 

2
 Para saber mais sobre assentamentos ver Bergamasso e Norder (1996) e Brasil (1964). 
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casas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”, sendo a área total 

daquelas terras distribuída em lotes, oito anos depois da entrada das primeiras famílias no 

local (QUEIROZ NETO, 2011). Inicialmente, “as famílias foram incentivadas pela Comissão 

da Pastoral da Terra (CPT) e Sindicato Rural para realizarem a invasão” (RAMBO; COSTA e 

FILIPPI, 2010, p. 08), isto é, as famílias tiveram o apoio destes órgãos para conquistarem 

aquelas terras. Ainda segundo Rambo, Costa e Filippi (2010, p. 08), a ocupação se deu “de 

forma pacifica, tornando-se o primeiro assentamento de reforma agrária do referido 

município”. Cabe ressaltar ainda que existem os Assentamentos Palheiros I e II, mas estes 

pertencem ao Município de Assu/RN e não fizeram parte diretamente do contexto da 

pesquisa. 

Atualmente, residem no Assentamento Palheiros III, o total de 354 famílias, segundo 

dados do INCRA (2017), sendo atingida sua capacidade máxima de assentados de acordo com 

a disponibilidade demográfica do mesmo. Além disso, Rambo, Costa e Filippi (2010, p. 08) 

apresentam que “90% dos assentados chegaram ao assentamento desde sua criação”, ou seja, 

há permanência dessas famílias nas terras por elas conquistadas.  

O referido assentamento conta com a agricultura e a extração de calcário como 

principais atividades econômicas e fonte de renda local, tendo ainda “criação de animais 

(gado bovino) e aposentadorias. Em menor proporção, o artesanato com palha de carnaúba 

que um grupo de mulheres desenvolve em parceria com a Cooperativa e a ONG Carnaúba 

Viva” (RAMBO; COSTA e FILIPPI, 2010, p. 08). Assim sendo, compreendemos que a renda 

do assentamento consiste em sua maior parte de atividades ligadas ao campo e recursos 

disponibilizados pela natureza.  

Diante desse contexto, afirmamos que há contribuições dos assentamentos no que diz 

respeito ao referido município, principalmente no âmbito educacional, pois acreditamos que 

tais fatores (o número significativo de assentamentos no município e escolas situadas nos 

mesmos), contribuíram para a construção de escolas nestes locais para atender a demanda de 

estudantes, visto que neles reside a maioria da população rural do município e, 

consequentemente, um número elevado de alunos. Dentre as instituições educacionais, 

discorremos sobre a Escola Municipal 13 de Maio. 
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Fonte: INCRA (2010); IBGE (2010). Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2018. 
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3.2 Escola de Assentamento: Caracterização da Escola Municipal 13 de Maio 

 

Nesta parte do trabalho, faremos caracterização da escola campo de nossa pesquisa, 

através dos dados e informações obtidas durante as entrevistas com a diretora; os atuais e ex-

professores da referida instituição, e ainda consulta ao PPP (Projeto Político Pedagógico) da 

mesma, isto é, utilizamos de pesquisa de campo e documental para obtenção de tais 

informações e dados. 

A Escola Municipal 13 de maio, localiza-se na zona rural de Upanema. Foi criada 

poucos anos após a fundação do Assentamento Palheiros III, sendo uma das primeiras 

localizadas em assentamento rural, visto que o mesmo foi o primeiro assentamento fundado 

no referido município. A escola se caracteriza como uma escola do campo, que é “aquela 

situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a 

populações do campo” (BRASIL, 2010), isto é, uma escola para ser do campo não 

necessariamente precisa está localizada na zona rural.  

Complementando essa concepção Molina e Sá (2012, p. 329) destacam que as escolas 

do campo também possuem outras características que a definem como tal, pois “sua 

identidade não se dá somente por sua localização geográfica, se dá também pela identidade 

dos espaços de reprodução social, portanto, de vida e trabalho, dos sujeitos que acolhe em 

seus processos educativos, nos diferentes níveis de escolarização ofertados”. A escola do 

campo tem seus parâmetros voltados a atender as especificidades dos povos do campo, não 

somente do contexto em que se insere.  

Inicialmente, as atividades da instituição funcionavam na casa dos assentados e/ou 

professores, isto é, as atividades da escola se davam em vilas diferentes. Para cada vila havia 

um professor e uma escola, que posteriormente foram unidas formando apenas uma, 

permanecendo a Escola Municipal 13 de Maio. Cada escola tinha um nome diferente, nomes 

estes em homenagem aos aspectos históricos de fundação do assentamento onde a mesma se 

localiza. Cada instituição tinha dois funcionários, sendo uma professora e uma merendeira e 

atendia aproximadamente 20 alunos, funcionava apenas no turno matutino, atendendo 

somente alunos do próprio assentamento. Nesta época era disponibilizado os níveis de ensino 

da primeira a quarta série, por meio das turmas multisseriadas.  
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Segundo relato de P.1
3
 (2017), as instituições eram nomeadas como “Edmilson de 

França; Margarida Maria Alves e Escola Municipal 13 de Maio”. Este último permaneceu por 

escolha dos assentados, pois foi a data em que os primeiros colonos entraram na comunidade 

de Palheiros III. 

P.1 (2017) relata que a escola “surgiu na época em que os colonos começaram a vim 

com as família pras casinhas de taipa
4
, ai foi que a prefeitura começou a botar escola em cada 

setor da comunidade”, ou seja, mediante a permanência de moradores no local, viu-se a 

necessidade de fundar uma instituição educacional no assentamento.  

Além disso, outra entrevistada P.2
5
 (2017) ressalta que a escola não tinha prédio 

próprio, e ela ensinava em um quartinho de taipa construído pelo seu pai e cedido por ele para 

o funcionamento das atividades. P.2 enfatiza que o local era  

 

Um espaço muito pequeno, muito apertado, muito incômodo mesmo, 

entendeu [...] a gente colocava as carteiras dentro daquela sala, mas ficava 

todo mundo bem emprenssadinho, e eu ficava espremida em cima do quadro, 

quase que sem espaço para trabalhar (P.2, 2017).  

 

Complementando esse relato P.1 (2017) ressalta que na escola onde ela ensinava “não 

tinha carteira era uns banco, era uma mesa para todos os alunos”, ou seja, as condições físicas 

e materiais da instituição não contribuía para que na mesma se realizasse um bom trabalho e, 

consequentemente, um ensino-aprendizagem de qualidade.   

As professoras não tinham ensino superior, apenas magistério, como destaca P.1 

(2017), afirmando que “eram mulheres aqui do assentamento, que tinha um conhecimento a 

mais ai foram escolhidas para ensinar”. Com o crescimento do assentamento e, 

consequentemente, do número de alunos, a Petrobrás, que usa o território na região, passou a 

“investir” no local, onde uma de suas primeiras ações foi a construção de uma casa sede para 

funcionamento da escola (momento em que as três instituições foram unidas formando apenas 

uma escola), mas atualmente esse prédio é utilizado para outras finalidades, visto que a 

instituição ganhou novas dependências, passando a funcionar em um imóvel construído pela 

prefeitura do referido município. 

Atualmente, a referida escola atende aproximadamente 167 alunos. Segundo P.3
6
 

(2017) os mesmos são alunos advindos de comunidades vizinhas, e do próprio assentamento. 

                                                           
3
 Ex-professora da Escola Municipal 13 de Maio, 20 de junho de 2017. 

4
 São casas construídas com barro entre uma estrutura de varas, formando assim as paredes, bastante comum no 

interior do Nordeste brasileiro. 
5
 Ex-professora da Escola Municipal 13 de Maio, 20 de junho de 2017. 

6
 Diretora da Escola Municipal 13 de Maio, 20 de junho de 2017. 
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A mesma funciona desde setembro de 2015 em um prédio próprio (figura 1), construído pela 

prefeitura do município, e possui boa estrutura física para atender seus alunos. De acordo com 

P.3 a escola atende os níveis do fundamental – (anos iniciais e anos finais), que são 

respectivamente, creche, pré-escolar, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, o sexto 

e sétimo ano, sendo desse total apenas duas turmas multisseriadas, que são as de fundamental 

dos anos iniciais. Esses alunos utilizam transporte da prefeitura para terem acesso à escola. 

 

Figura 1: Vista Panorâmica da Escola Municipal 13 de Maio 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

Além disso, a escola conta com um total de dezesseis funcionários, sendo doze 

professores e quatro Auxiliares de Serviços Diversos (ASD). No quadro de professores apenas 

um deles é contratado, e todos os demais efetivos. Estes são advindos tanto das comunidades 

vizinhas e do assentamento, como também das cidades de Mossoró/RN, Upanema, e Russas 

no estado do Ceará. Cabe destacar, que atualmente a escola funciona em prédio próprio, 

construído pela prefeitura do município de Upanema, o que possibilitou uma melhor 

qualidade no trabalho e atividades ali desenvolvidas, pois o prédio dispõe de um amplo 

espaço, possibilitando atividades recreativas, dentre outras, que contribuem com o ensino e 

aprendizagem. 

A referida instituição ao longo desses anos, desde a fundação do Assentamento 

Palheiros III vem contribuindo para educação desta comunidade de forma significativa, e 

indiretamente, para os demais aspectos que envolvem o lugar, visto que a educação de 

maneira geral tem uma perspectiva não apenas de formação acadêmica, mas também cidadã e 
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social. Nesse sentido, trataremos a seguir aspectos referentes às contribuições da educação, 

especificamente da Educação do Campo nesse contexto. 

 

3.3 Educação do Campo no Contexto do Semiárido: Contribuições e Importância 

 

Esta parte do trabalho apresenta contribuições e importância da Educação do Campo 

relacionada ao semiárido, utilizando-se de argumentos construídos a partir de referenciais 

bibliográficos, além de aspectos ressaltados na pesquisa de campo referentes à Educação do 

Campo, visto que o espaço onde foi realizada a pesquisa de campo insere-se no contexto do 

semiárido. 

A discussão é necessária não somente pelo âmbito o qual realizamos a pesquisa, mas 

também pelo fato da nossa formação se dá na mesma perspectiva. As contribuições da 

Educação do Campo neste contexto são inegáveis. 

Partindo desse entendimento, Fernandes e Molina (2004, p. 10) procurando contribuir 

com a compreensão do paradigma da Educação do Campo, dizem que “esse paradigma rompe 

com o paradigma da Educação Rural, que tem como referência o produtivismo, ou seja, o 

campo somente como lugar da produção de mercadorias e não como espaço de vida”.  

Nesse sentido, Caldart (2009, p. 39), afirma que “a Educação do campo nasceu como 

crítica à realidade da educação brasileira, particularmente à situação educacional do povo 

brasileiro que trabalha e vive no/do campo”. Reforçando tal ideia, essa mesma autora, enfatiza 

a seguinte concepção sobre a Educação do Campo: 

 

Ela é um movimento real de combate ao ‘atual estado de coisas’: movimento 

prático, de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que expressa e 

produz concepções teóricas, críticas a determinadas visões de educação, de 

política de educação, de projetos de campo e de país, mas que são 

interpretações da realidade construídas em vista de orientar ações/lutas 

concretas (CALDART, 2009, p. 40). 

 

Sendo assim, compreendemos que a Educação do Campo é uma das formas para 

combater as adversidades e desigualdades existentes para com as pessoas do campo, 

especificamente no âmbito educacional e de forma mais direta no âmbito social, tendo em 

vista que a educação de maneira geral interfere e influencia em diversos aspectos, 

principalmente no social de qualquer comunidade seja ela rural ou não. 

Assim sendo, a Educação do Campo é muito mais que a Educação Rural, de modo que 

a “Educação do Campo pensa o campo e sua gente, seu modo de vida, de organização do 



34 
 

trabalho e do espaço geográfico, de sua organização política e de suas identidades culturais, 

suas festas e seus conflitos” (FERNANDES, MOLINA, 2004, p. 10). Podemos, então, afirmar 

que a Educação do Campo surge como uma nova perspectiva de formação para os sujeitos do 

Campo, pois a educação tradicional não contempla as necessidades dos povos do Campo. 

Considerando essa concepção, entendemos que os autores reforçam em suas falas a 

importância da Educação do campo nesse contexto, e que suas contribuições perpassam o 

âmbito educacional, contemplando os aspectos sociais, culturais e outros relacionados ao 

modo de vida das populações do campo.  

 Então, a Educação do Campo é uma alternativa na tentativa de reversão dessas 

desigualdades sociais existentes e bastantes presentes no contexto do campo. Rosa e Caetano 

(2008, p. 23-24), reafirmam essa concepção destacando que: 

 

Com a implantação do conceito ‘educação do campo’, ocorre uma inclusão e 

consequente valorização das pessoas que habitam o meio rural, oferecendo-

lhes oportunidade de participarem, por meio de suas experiências, de 

programas produtivos, atuando na sociedade de forma igualitária, 

estabelecendo uma relação harmoniosa entre produção, terra e seres 

humanos, com relações sociais democráticas e solidárias. 
 

Diante disso, compreendemos que a Educação do Campo tem dentre outras 

características relevantes, uma perspectiva de emancipação e valorização para os sujeitos que 

a ela se destinam, pois contribui não somente para formação profissional, mas também 

permite uma formação cidadã e crítica acerca da realidade e contexto onde se insere seu 

público alvo. 

Tal pensamento é enfatizado por Arroyo (2012, p. 232) onde o autor traz a seguinte 

afirmação:  

 

Um dos princípios que orienta a Educação do Campo é que os seres 

humanos se fazem, se formam e se humanizam no fazer a história. 

Consequentemente, a diversidade de formas de fazer a história e o fato de os 

seres humanos serem reconhecidos como sujeitos de história ou serem 

segregados da nossa história imprime determinadas marcas no fazer-se, no 

formar-se, no humanizar-se que exigem reconhecimento na teoria e nos 

projetos de formação. 

 

Nessa perspectiva, Caldart (2012, p. 263) ressalta “a Educação do Campo não é para 

nem apenas com, mas sim, dos camponeses [...]”. A partir disso, essa mesma autora entende a 

Educação do Campo como “[...] uma prática social que não se compreende em si mesma e 

nem apenas a partir das questões da educação, expondo e confrontando as contradições 
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sociais que a produzem” (CALDART, 2012, p. 264). Considerando essa concepção 

entendemos que a Educação do Campo compreende uma formação que se estende muito além 

da acadêmica em si, mas permite aos sujeitos uma ampla visão, inclusive crítica, acerca das 

diversas contrariedades presentes no seu cotidiano e que interferem no seu contexto de 

vivência.   

Nesse sentido, consideramos importante falarmos da Educação do Campo no contexto 

do semiárido, já que este se relaciona com a Educação do Campo por diversos fatores, dentre 

eles por termos no semiárido alguns problemas resultantes de políticas públicas não 

adequadas a sua realidade, inclusive uma educação que não propicia aos sujeitos que ali 

habitam a refletirem sobre a realidade que vivem, buscando mudá-la. É importante 

compreender que a Educação do Campo tem papel fundamental na busca por estratégias de 

vida melhor nessa região, pois como já ressaltado anteriormente, esta propõe possibilidades 

para melhores condições de vida dos povos do campo, sendo uma possível alternativa de 

mudança para a realidade presente no semiárido
7
. 

Partindo desse entendimento, Lima e Silva (2010, p. 03) destacam que: 

 

[...] a convivência com o Semiárido precisa começar dentro das escolas, 

modificando-se o processo educacional, o currículo escolar, a metodologia 

educativa e o próprio material didático. Esse desafio e tão agudo quanto a 

própria transformação do Semiárido. Para agravar a situação, o poder 

político e econômico, construído a partir da indústria da seca, se reflete 

também nas escolas. Não estamos apenas diante de um equívoco 

educacional, há uma ideologia minuciosamente trabalhada para sustentar 

mitos e poderes.  

 

Considerando esse relato, podemos afirmar que a Educação do Campo está atrelada à 

convivência com o semiárido, pois a partir dela os sujeitos passam a deter de conhecimentos 

necessários para intervir diante de situações contraditórias que venham surgir na tentativa de 

lhes tirar acesso e direitos à políticas públicas direcionadas a estes.   

A educação tradicional desenvolvida no semiárido não contempla a realidade dos 

povos do campo e, principalmente, pois não permite que os sujeitos reflitam questões 

associadas a melhores condições de vida naquele local, isto é, alternativas e estratégias que 

podem lhes dar valorização e importância no que diz respeito aos aspectos sociais, culturais e 

econômicos diante da sociedade. Considerando a educação que acontece atualmente no 

semiárido, compreendemos que esta reforça cada vez mais o modo de vida vivenciado por 

                                                           
7
 É composto pela maioria dos estados nordestinos, ocupando uma área de 982.563,3 km²; nele predomina o 

bioma Caatinga. O mesmo tem média pluviométrica anual de 800mm, ou seja, escassos períodos de 

precipitações (secas periódicas) e, consequentemente, clima seco (IBGE, 2005). 
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esses povos, enfatizando sobre eles as qualidades de retrógrados, atrasados etc. Nesse mesmo 

pensamento Lima e Silva (2010, p. 3-4) ressaltam que: 

 

A educação desenvolvida no Semiárido é construída sobre valores e 

concepções equivocadas sobre a realidade da região. Uma educação que 

reproduz em seu currículo uma ideologia preconceituosa e estereotipada que 

reforça a representação do Semiárido como espaço de pobreza, miséria e 

improdutividade, negando todo o potencial dessa região e do seu povo.  

 

Tal afirmação nos leva a entender que a visão negativa atrelada ao semiárido se 

assemelha à concepção bastante comum atribuída aos povos do campo, como atrasados, 

inferiores, sem conhecimentos, dentre outros “adjetivos” a estes associadas, por parte da 

sociedade. Este fato nos faz reafirmar a importância da Educação do Campo, principalmente 

no semiárido, que tem sua importância “renegada” pela sociedade, assim como os povos do 

campo. Considerando esse relato, Lima e Silva (2010, p. 4) destacam que para uma boa 

qualidade de vida no semiárido é necessário 

 

Uma educação que busque contextualizar o ensino-aprendizagem com a 

cultura local, considerando as potencialidades e limitações do Semiárido, 

num espaço de promoção do conhecimento, de produção de novos valores e 

a divulgação de tecnologias apropriadas à realidade semiárida, construindo 

uma ética de alteridade na relação entre natureza humana e não humana. 

 

No entanto, desde a colonização do semiárido as políticas de desenvolvimento do 

mesmo, foram pensadas e implantadas, de forma descontextualizada a sua realidade, de modo 

que isso implica no desordenamento desse contexto, afetando os setores sociais, econômicos e 

educacionais, dentre outros, revertendo o real significado e propósito dos recursos destinados 

à sociedade, tornando-os ineficientes para mudança da realidade local, reforçando as 

desigualdades e desvalorização do semiárido, frente às demais regiões (SILVA, 2006). 

Levando em considerando o fato mencionado acima, compreendemos que as 

especificidades do semiárido são bastante singulares se compararmos com as características 

das demais regiões do Brasil, por isso é importante que estas sejam pensadas no momento de 

implantações tanto de políticas públicas, quanto de tecnologias que busquem o 

desenvolvimento do mesmo, para que o progresso que venha surgir nele não seja apenas em 

alguns aspectos, onde normalmente determinados setores são beneficiados, enquanto outros, 

principalmente os que visam especificamente à sociedade são prejudicados (SILVA, 2006). 

Nesse sentido, é necessário, dentre outras medidas, uma Educação do Campo, que 

contemple e reforce os interesses e necessidades destes povos, sendo imprescindível que o 
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lugar de vivência seja relacionado com a educação existente naquele local.  Permitindo dessa 

maneira que 

 

O processo de ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma integrada 

com as vivências socioculturais dos alunos, construindo uma visão holística 

acerca da realidade na qual os alunos e professores estão inseridos, pois 

possibilita um diálogo permanente entre o espaço escolar e, 

consequentemente, as vivências cotidianas na comunidade e fora dela 

(LIMA; SILVA, 2010, p. 10). 

 

Nesta perspectiva, podemos afirmar que a realidade do semiárido se configura e é 

influenciada por diversos fatores, dentre eles pela educação que nele se constitui. A Educação 

do Campo também sofre sua influência, tornando o âmbito educacional como ponto relevante 

a se considerar quando tratamos do semiárido, pois os dois compartilham de características 

que se relacionam e que os definem como tais. 

Diante disso, a Educação do Campo se constitui no semiárido como uma nova 

perspectiva de ensino-aprendizagem e alternativas de convivência, enquanto o semiárido 

apresenta na Educação do Campo como cenário importante que contribui diretamente para a 

sua existência e efetivação, proporcionando aos povos do campo e do semiárido novos 

horizontes diante das questões sociais e econômicas que enfrentam diariamente. Nessa 

perspectiva, nos baseando no contexto da Educação do Campo apresentamos e discutimos no 

capítulo seguinte as representações sociais de alunos e professores da Escola Municipal 13 de 

Maio acerca das categorias Campo, Cidade, Rural e Urbano. 
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4 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE CAMPO, CIDADE, RURAL E URBANO: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DAS CONCEPÇÕES DE ALUNOS DO QUINTO, SEXTO E 

SÉTIMO ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – (ANOS INICIAIS E FINAIS) DA 

ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO 

 

Portanto, primeiramente apresentamos e discutimos as Representações Sociais 

elencadas pelos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental – (anos iniciais) e dos sexto e 

sétimo anos do Ensino Fundamental (anos finais); e no capítulo seguinte trazemos as 

concepções destacadas pelos ex e atuais professores e diretora da referida instituição. 

Através de análises de desenhos e falas dos estudantes, nesta parte do trabalho 

apresentamos interpretação dos dados e informações coletadas em nossa pesquisa de campo 

na referida Escola, mediante as concepções destacadas por eles no tocante ao Campo, Cidade, 

Rural e Urbano. 

Interpretar as Representações Sociais requer análises minuciosas. Requer saber, que 

essas Representações estão ancoradas a algo, pois são diversos os fatores que podem 

influenciar os sujeitos sobre tais Representações, isto é, são vários os pontos a se considerar, 

visto que estes definem/determinam no que se ancoram tais concepções. Mediante isso, 

trazemos a seguir Representações Sociais de alunos do quinto, sexto e sétimo anos do Ensino 

Fundamental – (anos iniciais e finais), as quais compreendemos estar relacionadas aos 

aspectos vivenciados, construídos e/ou conhecidos por eles ao longo de suas vidas, sejam 

pelos meios de comunicação, pela família e pela escola, ou seja, pelos diversos veículos de 

informações que constroem e interferem diretamente no conhecimento e Representações que 

os mesmos venham a desenvolver sobre determinada coisa, lugar ou objeto, de modo que, 

palavras e desenhos, por algumas vezes trazem características desses elementos que 

influenciam a sociedade na construção de suas interpretações sobre o lugar e, 

consequentemente, o mundo que vivem. Portanto, o ambiente o qual o sujeito está inserido 

interferem na construção deste conceito, o que nos leva a considerar cada um desses fatores 

que nos é apresentado, seja de forma implícita ou explicita. 

Inicialmente, apresentaremos o perfil do público de nossa pesquisa, e em seguida 

fazemos análises acerca das representações destacadas por eles.  

A turma de quinto é composta por seis alunos; nela aplicamos questionários com 

questões objetivas e também buscamos obter respostas através de desenhos, visto que o 

público era de crianças ainda em fase de alfabetização. Nesta turma, os alunos têm entre dez e 

onze anos de idade, e se consideram brancos e morenos, sendo a maioria do sexo masculino. 
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Além disso, a maioria deles são moradores do Assentamento Palheiros III, desde que 

nasceram.  

Nas demais turmas, no sexto e sétimo anos, aplicamos questionários com doze e vinte 

e nove estudantes, respectivamente. Diferentemente da turma do quinto ano, nessas turmas 

buscamos obter dados, através de respostas objetivas e escritas, visto que os alunos já estavam 

em um nível maior de ensino. Na turma do sexto ano a maioria dos alunos é do sexo 

feminino, onde a maioria se considera da cor branca, na turma do sexto ano, e moreno na 

turma do sétimo ano; têm entre onze e quinze anos de idade, sendo que a maior parte deles 

residente no referido assentamento há poucos anos, ou seja, chegaram recentemente ao local.  

Nossa análise se dá da seguinte maneira: primeiramente, apresentamos a pergunta 

direcionada aos estudantes, e as respostas dos mesmos. Em alguns momentos, nos utilizamos 

de gráficos, para melhor representar esses dados. Em seguida, fazemos análises acerca das 

mesmas fundamentando-nos em concepções de autores que já estudaram sobre o tema, sendo 

que foram realizadas apenas seis perguntas no questionário da turma do quinto ano e treze 

questões nos questionários das turmas do sexto e sétimo ano. Assim sendo, os dados obtidos 

com os estudantes são analisados simultaneamente, a fim de com isso facilitar nossas análises 

e também relacionar as respostas dos mesmos.  

Inicialmente, buscamos saber onde se deu a trajetória escolar dos alunos, se os 

mesmos sempre estudaram em escolas do campo ou não, e obtivemos nas três turmas as 

seguintes respostas. O total de alunos que responderam positivamente nas turmas de quinto, 

sexto e sétimo ano, respectivamente, foram o equivale a 83,33%; 58,33% e 65,52% de cada 

turma, enquanto os demais responderam negativamente, sendo 16,67% do quinto ano, 41,67% 

sexto ano e 34,48% do sétimo ano.  

Diante disso, percebemos que à medida que o nível de ensino aumenta, diminui a 

quantidade de alunos que sempre estudaram em escolas do campo, o que provavelmente estar 

relacionado ao fato de nestas instituições geralmente não atender os níveis de Ensino 

Fundamental – (anos finais), e ao ingressarem nesta etapa são transferidos para a cidade, o 

que provavelmente ocorreu com esses estudantes. Porém, ao ser ofertado esse nível de ensino 

na escola do assentamento, os alunos retornaram a mesma pra estudarem, principalmente os 

alunos do sétimo ano.  

No questionamento seguinte, buscamos compreender o que os alunos entendem 

por Campo, sendo que na turma de quinto ano os alunos representaram o Campo em forma 

de desenho e também descreveram três palavras que os faziam lembrar o Campo, sendo que 

não foram colocados todos os desenhos no decorrer desse trabalho, de modo que destacamos 
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apenas os que ficaram mais nítidos, mas os demais são contemplados pelo os que foram aqui 

apresentados, pois se repetem; enquanto na turma do sexto e sétimo anos, os alunos utilizaram 

apenas de palavras para conceituá-lo. Vale ressaltar que destacaremos as respostas que 

prevalecem nas falas da maioria dos alunos. As respostas obtidas nas turmas (5º, 6º e 7º anos), 

respectivamente, foram: 

Os alunos do quinto ano trazem as seguintes representações: Al. 1: O campo pra mim 

é vida, paz e alegria. Al. 2: Muitos animais, muitas plantas, muito amor. Al. 3: Escola, 

roçado, quadra de esporte. Al. 4: Plantação, vaquejada e tranquilo. Al. 5: Árvore, flor, água. 

Al. 6: Paisagem, árvores, rios. Além disso, ressaltam essas expressões nos desenhos feitos 

por eles, como podemos observar abaixo: 

 

Figura 2: Representação de Campo 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
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Figura 3: Representação de Campo 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação de Campo 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
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Figura 5: Representação de Campo 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

A partir das palavras e desenhos acima, podemos perceber que os estudantes da 

referida turma, associam o Campo aos aspectos naturais, ou seja, que neste espaço prevalece a 

Natureza. Tais representações podem estar associadas à forma como eles percebem o local 

onde vivem e até mesmo ao nível de ensino que os mesmos cursam e os livros que utilizam 

em sala de aula, onde é frequente observamos imagens e leituras associando o Campo à 

Natureza. Diante disso, Nunes (2009, p. 36) afirma que “o campo constantemente aparece 

associado à natureza”, ou seja, as concepções apresentadas pelos alunos não aparecem como 

uma nova visão atrelada ao Campo, mas sim como uma representação que frequentemente se 

repete. 

Mediante todos os questionamentos direcionados à turma do sexto ano, descrevemos 

apenas as representações que mais se destacam e prevalecem nas falas dos estudantes, de 

modo que as expressões dos demais estudantes (que não foram descritas aqui) estão 

contempladas nas falas aqui destacadas. Nesta turma as representações sobre Campo 

destacadas pelos alunos foram as seguintes: Al. 1: É um lugar tranquilo, sossegado. Al. 2: É a 

natureza árvores, flores, pássaros, borboletas. Al. 4: Campo pra mim é vive feliz sem 

poluição com plantas animais e varias outras coisas. Al. 6: É um lugar bom de viver. Al. 7: O 

campo é naturesa é ar fresco e é muintas coisa eu aqui sou livri e é um ar bom pra respira”. 

Al. 9: O campo é natureza um ar muito bom pra respira e etc. Al. 10: É um lugar que não tem 

muitos empregos não tem construções básicas que nos precisamos é um lugar tranquilo etc. 
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Diante do que foi mencionado pelos estudantes do sexto ano, podemos dizer que os 

mesmos têm uma concepção semelhante a dos estudantes do quinto ano, pois relacionam o 

Campo aos aspectos naturais, sem poluição, com muitos animais etc. Nunes afirma que esta 

representação é bastante comum, e afirma que o “Campo constantemente aparece associado à 

natureza” (NUNES, 2009, p. 36), ou seja, é uma representação que se repete não somente na 

percepção dos alunos, mas de toda sociedade e que se perpetua ao longo dos anos.   

No entanto, a representação do Campo como atrasado, como podemos observar na fala 

do Al. 10; em seguida o aluno atribui ao Campo à tranquilidade, o que acreditamos estar 

relacionado à concepção dele, de que, se não tem construções e empregos, consequentemente, 

não terá muitas pessoas, nem muito movimento. Explicando essa concepção Nunes (2009, p. 

36) destaca que: “nesse ínterim, a cidade prossegue enaltecida, considerada como produtora 

de cultura e como prova da ilimitada capacidade humana, o campo é colocado a sua sombra, 

como exemplo de limitação e ignorância, mas também de tranquilidade e refrigério”. 

Portanto, mesmo com algumas de suas qualidades (tranquilo) sendo reconhecido pela 

sociedade, o Campo ainda é associado como inferior à Cidade.   

Da mesma forma que na turma anterior, com sétimo ano em todos os questionamentos 

feitos a eles, descrevemos apenas as representações que mais se destacam e prevalecem nas 

falas dos estudantes, de modo que as expressões dos demais (que não foram descritas aqui) 

estão contempladas nas falas aqui destacadas. Além disso, nesta turma várias descrições dos 

alunos estavam ilegíveis, tendo ainda um estudante que repetiu nossa pergunta no espaço 

destinado à resposta dele, o que nos permitiu entender que o mesmo ainda não sabe ler, apesar 

de estar cursando o sétimo ano do Ensino Fundamental – (anos finais).  

No sétimo ano, identificamos que as qualidades atribuídas ao Campo se repetem 

(tranquilidade, bom para morar e brincar), como podemos observar nos relatos dos mesmos, 

descritos logo a seguir: Al. 11: Cultivo trabalho rural cultivo trabalho no campo agricultura. 

Al. 14: O campo pra mi é um lugar traanquilo e bom pra se viver. Al. 16: Sitio pra mim é um 

lugar especial onde é calmo e não tem barulho. Al. 19: O campo é uma lugar bom e legau eu 

gosto de mora no campo. Al. 22: O campo para mim é muito bom para morar e viver. Al. 23: 

É um lugar que pode se viver tranquilo mais que não é como a cidade não tem muito lugar 

pra andar. Al. 24: O campo é um lugar bom de ce viver e um carto que eu não troco por ne 

um lugar. Al. 25: Campo é paz amizade brincadeiras por exemplo, brincar de pião, pic 

esconde e varias outras. Campo é saúde daí dar varias trabalhar de bom gosto como tirar 

leite de vaca trabalhar nos lotes e varias outras coisas. Al. 28: Esse lugar é um lugar bom de 

se viver sempre gostei de morar aqui e sempre morarei aqui.  



44 
 

Conforme Nunes (2009, p. 43) “o campo passa a ser, então, concebido como o local 

do descanso, da brincadeira, de pegar fruta no pé, de tranquilidade e respeito à natureza”. A 

mesma autora enfatiza sobre o Campo “ele não é mais o lugar do trabalhador rural, mas do 

habitante desocupado, cansado da cidade tem uma atribuição terapêutica e temporária” 

(NUNES, 2009, p. 36), isto é, ao Campo são dadas novas percepções diante da agitação e 

correria da Cidade. 

Alem disso, observamos que os alunos têm relação de pertencimento e afetividade 

com o lugar de vivência (Campo), conforme destacam nas suas expressões, onde destacam 

que têm com este lugar uma relação não apenas de moradia, mas também deste como um 

local especial e importante que faz parte da história de vida deles, o que pode estar 

relacionado com o fato da maioria desses alunos, não apenas dessa turma, mas também das 

demais, sempre terem morado no Campo, e no referido assentamento, fato que pode ter 

contribuído para o fortalecimento dessa relação entre eles e este lugar. 

Diferentemente das turmas do quinto e sexto ano, aqui os alunos perceberam ainda, no 

Campo, a possibilidade de desenvolver atividades ligadas à agricultura, ou seja, uma 

possibilidade de trabalho e sobrevivência a partir do que a natureza oferece, representação 

talvez lembrada por ser atividade praticada pelos pais dos mesmos e várias outras famílias, 

sendo bastante comum no assentamento onde residem.   

No momento seguinte, solicitamos aos alunos que representassem o que eles 

entendiam por Cidade, da mesma forma que na questão anterior, onde os alunos do quinto 

ano utilizam de desenhos e palavras, enquanto para as demais turmas apenas com 

palavras/expressões. Os alunos do quinto ano apresentaram as seguintes expressões: Al. 1: 

Mutos carros, motos e brinquedor. Al. 2: Predios, e muitos carros e muitas motos.  Al. 3: 

Posto de saúde, escolas, ruas. Al. 4: Prédio, loja e mercado. Al. 5: Prédios, pista, hotel. Al. 

6: Casas, prédios, construção. Tais representações se reforçam nos desenhos abaixo: 
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Figura 6: Representação de Cidade 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Representação de Cidade 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
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Figura 8: Representação de Cidade 

 

Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
 

 

Figura 9: Representação de Cidade 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho 2017. 

 

Portanto, podemos perceber nos desenhos feitos pelos estudantes que os mesmos 

associam a Cidade à construções, desenvolvimento, como descreveram também nas palavras, 

uma visão que é bastante comum ser vinculada à Cidade, reforçando uma percepção de toda 
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sociedade de maneira geral, tanto que Nunes (2009) encontrou respostas semelhantes em sua 

pesquisa, onde as crianças por ela entrevistadas falam que nas Cidades têm muitas casas e 

prédios, reforçando características deste lugar como o que “tem muitas coisas”. 

Na turma do sexto ano, com o mesmo questionamento sobre o que eles entendem por 

Cidade, obtivemos as seguintes representações: Al. 1: É um lugar que contruirão casas, 

prédios, empresas e etc, também é um lugar muito agitado. Al. 2: É um lugar que tem menos 

árvores menos natureza. Al. 3: Cidade já é mas avenida com pista e super mecado grade. Al. 

4: É um lugar que tem lojas, lanchonetes é bom também. Al. 6: É um canto cheio de casas e 

prédios. Al. 7: Sidade é casa pessoas e construsão. Al. 9: Cidade é casas pessoas, 

construções. Al. 10: É um lugar movimentado, com muitos empregos muitas construções etc... 

No sétimo ano, para o mesmo questionamento da turma anterior os alunos 

apresentaram as seguintes respostas: Al. 6: É um locau que é muito movimentado. Al. 8: A 

cidade para mim é maior. Al. 9: A cidade é um lugar muito chique é tudo mais 

desenvolvenos. Al. 11: Cidade pra mim é tudo mais facil trabalho mais facil tudo fica mais 

facio. Al. 12: As cidades são muito grandes e lindas. Al. 13: Cidade é um grande nível de 

pessoas e casas com causamento e pista com poluimento e com grande desmatamento de 

árvores. Al. 14: Cidade pra mim é um lugar mais movimentado. É um lugar mais fácil pra se 

viver. Al. 15: É um local muito movimentado. Al. 18: É uma rua que muito movimentado. Al. 

20: Cidade pra mim é uma rua cheia de gente cidade é um lugar que tem muito movimento. 

Al. 23: É um lugar que se pode viver sem preocupação e já tem muitos lugar pra se andar. 

Al. 24: Tem muita pessoas tem muita rua. Al. 25: Cidade é movimentado varia pessoas indo e 

voltando de lugares,varias pessoas trabalhando e etc. Al. 27: Em cidade é legal porque la a 

gente conhece pessoas novas etc. Al. 28: Eu não gosto de cidade a cidade é cheia de poluição 

assaltos eu simplesmente não gosto da cidade tirando a padaria. Al. 29: Cidade pra mim er 

muito legal tem a onde andar etc. 

Diante desses relatos podemos afirmar que os alunos compreendem este espaço como 

um lugar bastante movimentado, com muitas oportunidades de emprego para as pessoas e 

muitas construções, reforçando uma concepção comum da sociedade, de maneira geral, que 

ainda tem no seu imaginário a representação da Cidade como local desenvolvido e de solução 

para diversos problemas que afligem parte da população que vive, sobretudo, no Campo. 

Enquanto a minoria descreveu/reconheceu a Cidade como um lugar com muita poluição, 

assaltos, ou seja, associam a Cidade a um lugar perigoso para se morar, além de poluído. 

Em sua pesquisa, Nunes (2009) também encontrou relato semelhante com o seu 

público entrevistado. A mesma relata que uma das crianças mostrou-se preocupada em 
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relação ao requisito “violência, crime, drogas, que segundo a entrevistada são problemas 

próprios da cidade” (NUNES, 2009, p. 87), ou seja, é uma percepção negativa sobre essa 

categoria que com o passar dos anos vem aumentando, devido as representações destacadas 

pelas mídias frequentemente, sobretudo pelos telejornais das Cidades grandes. 

Nunes destaca ainda a fala de um dos seus entrevistados, tratando sobre a Cidade “na 

cidade, o cheiro fica com fumaça” (NUNES, 2009, p.103), isto é, as representações sobre 

Cidade encontradas em nossa pesquisa, também aparecem nas representações expressas por 

crianças de Juíz de Fora-MG, elencadas na pesquisa da referida autora. 

Diante disso, percebemos que os mesmos têm a representação de Cidade como 

avançada, onde há muitas construções, pois a palavra prédios se repete várias vezes, ou seja, 

reforça a representação bastante comum ainda presente, nos dias atuais, da Cidade enquanto 

espacialidade avançada e o Campo como local atrasado, sem avanço. Nunes (2009, p. 33) 

apresenta que “o campo é associado a uma imagem do passado, enquanto a cidade era a visão 

do futuro, o retrocesso versus o progresso”, ou seja, essa percepção sobre o Campo é algo que 

vem desde muitos anos atrás e permanece até os dias atuais, enquanto que à Cidade é 

atribuída a característica de avançada e moderna. A mesma autora ressalta ainda que as 

comparações vão mais além, “o natural em oposição ao artificial, a abundância contra a 

escassez, o belo e o feio, o evoluído e o atrasado, o bom e o ruim etc.” (NUNES, 2009, p. 

103). Ainda de acordo com os estudantes da nossa pesquisa, o Campo e a Cidade são vistos 

como independentes, pois os mesmos não expressam ou reconhece a relação entre esses dois 

lugares em nenhuma das respostas por eles apresentadas, o que significa que a visão 

dicotômica entre esses dois espaços não muda, apenas se reforça com o passar dos anos, tanto 

nas escolas, como nos demais espaços e lugares, os quais essas crianças vivem e convivem. 

No momento seguinte, pedimos aos estudantes do quinto ano que representassem 

através de desenhos e com palavras o que entendiam por Rural, os mesmos 

representaram-no com as seguintes expressões: Al. 1: Pra mim o rural tem muitas frutas, flor 

e paz. Al. 2: Muita paz, amor e alegria. Al. 3: Frutas, colheitas, roçado. Al. 4: Enfeite de são 

João, inverno, ortalise. Al. 5: Planta, colhe, plantas. Al. 6: Campo, vegetação, plantação.  

Realizamos a mesma pergunta à turma do sexto ano, e os estudantes se expressaram 

através de palavras/frases, onde destacaram as seguintes respostas: Al. 1: Rural é a mesma 

coisa que campo. Al. 2: É um lugar que tem muita natureza, animais. Al. 3: É o campo. Al. 4: 

É um lugar mais campo. Al. 8: Rural é umas coisa que as pessoa utiliza no campo mais não 

se encontra na cidade como, carrosa bicicleta e outras coisa. Al. 12: Ção pesoas vivendo no 

campo. 



49 
 

Na turma do sétimo ano, esse pensamento se repete, como podemos observar nas 

respostas dos alunos: Al. 1: É bom rural tem árvores tem sobras e não tem muito movimento. 

Al. 6: É um sitio. Al. 7: Rural é campo. Al. 9: Rural pra mim é um campo para plantar é um 

citio. Al. 12: Rural é campo. Al. 14: Rural pra mim é o lugar onde as pessoas plantam e 

andam de carroças. Al. 15: Sitio acentamento. Al. 20: Rural pra mim é um lugar que as 

pessoas plantão e cultivão e colhe. Al. 22: É uma comunidade muito boa para viver e também 

os agricultores trabalham muito. Al. 28: Rural é a mesma coisa que sítios então eu adoro o 

rural. Al. 29: Rural para mim é um campo. 

Diante das representações dos alunos, concluímos que os mesmos têm a concepção do 

Rural como algo/lugar semelhante ao Campo, pois em suas discrições, assim como quando 

perguntamos sobre o Campo, eles associam o Rural aos aspectos naturais, como se Campo e 

Rural fossem uma só coisa, ou seja, não conseguem identificar o Rural como modo de vida e 

o Campo como uma espacialidade material, animada por esse modo de vida. Nos desenhos 

dos estudantes do quinto ano essa concepção se reforça, e nitidamente podemos perceber que 

as representações que os mesmos têm de Campo e Rural, são semelhantes, pois representaram 

o Rural com desenhos que se assemelham à forma como representaram o Campo. Como 

podemos observar nas figuras abaixo: 
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Figura 10: Representação do Rural 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

 

 

Figura 11: Representação do Rural 

 
          Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
 

Figura 12: Representação do 

Rural 
 

Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
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Figura 13: Representação do Rural 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

Ao perguntarmos sobre o Urbano, as turmas de quinto, sexto e sétimo anos, 

responderam, respectivamente: Al. 1: Muitos prédios, chopis e carros. Al. 2: Um choping, 

uma biblioteca e muitas escolas. Al. 3: Pistas, prédio, transito grande. Al. 4: Rio, ponte e 

fábrica de tijolo. Al. 5: Pista, hotel, campo. Al. 6: Prédios, construções e mercado. 

Os alunos do sexto ano apresentaram as seguintes respostas: Al. 1: É a mesma coisa 

que a cidade. Al. 3: É cidade. Al. 4: É um lugar mais cidade. Al. 8: Urbano é as coisa que 

tem na cidade mais não tem no canpo, como hotel, lojas, mercado e etc. Al. 12: Ção pesoas 

vivendo em grades metropolis. 

Na turma do sétimo ano os alunos destacaram o Urbano como: Al. 1: Urbano é cidade 

tem motas e carros tem lá va jautos e muitos ruas e prédios. Al. 6: É uma sidade. Al. 10: 

Urbano é um canto muito movimentado a gente não podia sair para os cantos. Al. 12: Para 

mim urbano e cidade. Al. 13: Urbano é a cede do municipio. Al. 14: é um lugar onde é mais 

facil pra se viver, pois tem posto de saúde mais próximo assim facilitam para as pessoas. Al. 

15: Cidade, municípios. Al. 18: é uma cidade, e cidades é muito bom porque no sitio não tem 
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trabai e na cidade tem mais mais sanche de ter. Al. 20: cidade. Al. 28: urbano e a mesma 

coisa de cidade então eu naõ gosto de urbano. 

Entendemos, a partir das respostas dos alunos, que as três turmas (quinto, sexto e 

sétimo anos) têm representação de Urbano e Cidade como semelhantes, e alguns entendem 

Urbano e Cidade como um só lugar, ou até mesmo o Urbano como a extensão/continuação da 

Cidade. Os estudantes do quinto ano reforçam tal concepção em seus desenhos, como 

podemos observar logo abaixo: 

  

Figura 14: Representação do Urbano 

Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
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Figura 15: Representação do Urbano 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Representação do Urbano 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 
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Figura 17: Representação do Urbano 

 
Fonte: pesquisa de campo, junho de 2017. 

 

Outra pergunta feita aos estudantes foi se eles pudessem optar por morar no 

Campo ou na Cidade, qual escolheriam? E por quê? 

As respostas apresentadas pela turma do quinto ano foram: Al. 1: O campo porque o 

campo tem muitos animais e é tranquilo. Al. 2: O campo porque tem paz e é onde tenho meus 

amigos. Al. 3: Campo, porque o sitio é legal de conviver. Al. 4: Campo porque pode bricar 

em caque lugar na cidade não pretar para bricar em caque lugar porque tem transito. Al. 5: 

Campo, porque no campo eu posso brinca mas avontade. Al. 6: O campo porque aqui foi 

honde eu crese e porque eu adoro esse lugar. 

Todos os estudantes responderam que escolheriam campo, pois atribuem como 

justificativa o fato dessa espacialidade ser um lugar tranquilo, onde eles podem brincar com 

mais “liberdade”, ou seja, eles veem a zona rural como um lugar mais seguro para brincar, ao 

contrário da Cidade, que tem mais fluxo de carros e motos como eles citaram anteriormente, 

quando perguntamos o que entendem por esse último espaço. 

Diante dessa pergunta encerramos as indagações direcionadas à turma do quinto ano, 

pois, optamos por realizar com eles poucas questões, devido os mesmos ainda não terem o 

processo de alfabetização completo e serem crianças pequenas, sendo que as perguntas 

realizadas foram suficientes para alcançarmos os objetivos da pesquisa.  
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Com o mesmo questionamento na turma do sexto ano, os alunos se mostraram 

divididos; alguns optaram por Cidade e outros por Campo, mas 50,00% dos estudantes 

optaram por Campo, como podemos observar no gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Preferência Entre Campo e Cidade Para Morar Turma 6º Ano 

                 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

Buscando entender a preferência dos alunos no que corresponde a lugar para morar, 

percebemos que a metade dos estudantes (50,00% como mostra o gráfico 1) prefere o Campo, 

uma vez que já construíram aí relações de afetividade como amizade, além de ver tal lugar 

como calmo e, consequentemente, bom para morar.  Como podemos observar nas frases 

relatadas por alguns dos estudantes: Al. 3: Campo porque é mas grande. Al. 6: Campo, 

porque eu me acustomei aqui e tenho muitos amigos. Al. 8: Eu prefiro o campo porque é mais 

calmo. Al. 12: Eu escolheria o campo porque é mais caumo e tranquilo e manten muitas 

outras coisas mas se eu precisasse ir para cidade é caro que eu iria. 

No entanto, (33,33% como demonstramos também no gráfico 1) prefere a Cidade, pois 

justificam que tal lugar tem mais opções para sair (lazer) e, também, mais estrutura para 

atendê-los no caso de um eventual problema de saúde, o que reforça a concepção bastante 

comum da Cidade mais avançada e o Campo atrasado. A justificativa para a escolha dos 

alunos aparece nas respostas dos mesmos: Al. 2: A cidade é melhor porque tem mais coisas 

enteressantes. Al. 7: Na cidade porque a ssidade tem pra ondi anda tem baladas tem outras 

coisas. Al. 11: Eu escolheria cidade porque cidade tem enprego e posto para quabdo a 

pessoas tiver doente.  

Os demais estudantes, 16,66% - (8,33%) não responderam a referida pergunta e 8,33% 

apresentou dúvida na sua resposta, de modo que classificamos que estes não souberam 

formular uma resposta diante do que foi perguntado.  
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No sétimo ano, o número de alunos que escolheriam Campo para morar foi o 

equivalente a 68,97% da turma, enquanto 20,69% escolheriam Cidade, ao passo que 3,45% 

não responderam ao nosso questionamento; 3,45% responderam, mas não conseguimos 

entender a caligrafia dos mesmos, e 3,45% categorizamos como não alfabetizados, pois os 

mesmos apenas tentaram reescrever nossa pergunta no espaço destinado às respostas deles. 

Podemos conferir estes resultados no gráfico 2: 

 

Gráfico 2: Preferência Entre Campo e Cidade Para Morar Turma 7º Ano 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

Constatamos que a maioria (68,97%) prefere Campo em função de, segundo os 

mesmos, neste lugar ter mais “espaço para brincar mais à vontade”, ser um lugar “tranquilo”, 

“onde têm mais contato com a natureza”; além de destacarem a Cidade como insegura, com 

assaltos e sem espaço para que eles possam brincar; justificativas que os mesmos utilizam ao 

responderem a referida pergunta, como vemos a seguir nas falas de alguns deles: Al. 1: O 

campo porque tem espaço para brincar e não tem muitos ausautos. Al. 10: campo, porque o 

campo é calmo e cidade é muito movimentado. Al. 13: campo porque o campo e cauno Al. 

15: o campo. Porque o campo é melhor é menos morvimentado e eu tenho contato cm a 

natureza. Al. 16: o campo porque e calmo e tranquilo. Al. 20: o campo por que ele é 

tranquilo pode sair para fora de casa e na cidade é trancado. Al. 24: escolher o campo 

porque o campo e mas livre e na cidade te muito ladão. Então, atribuímos essas respostas ao 

fato de que cada dia a Cidade se torna mais violenta, e através dos meios de comunicação os 

alunos tomam conhecimento, o que pode ter contribuído para as respostas dadas por eles. Essa 

representação também foi identificada por Nunes (2009) em sua pesquisa, pois seus 

entrevistados expressaram e destacaram em seus relatos a violência que se efetivou e a cada 

dia cresce nas Cidades. 
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Enquanto os demais (20,69%) afirmaram que preferem Cidade, pelo fato de aí haver 

mais oportunidades de trabalho do que no Campo, além de hospitais para atendê-los, o que 

reforça a ideia de atraso atribuída ao Campo presente nas representações desses alunos sobre 

o aspecto mencionado, características que aparecem a todo momento nas falas dos mesmos: 

Al. 9: a cidade porque é muito melhor porque tem hospital, tem muito mais que isso. Al. 11: 

cidade porque tudo e mais facil esemplo: escola e trabalho. Al. 14: A cidade, porque lá viria 

facilitar mais nossas vidas.  

Portanto, 20,69% dos estudantes acreditam que na Cidade teriam melhores condições 

de vida, ao mencionarem a Cidade como lugar de mais oportunidades. Nunes (2009, p. 104) 

afirma que isto se relaciona com “[...] a importância da cidade para o campo está em sua 

condição de ser o lugar do trabalho, para onde as pessoas do campo se dirigem para 

trabalhar”, ou seja, essa seria mais uma condição “vantajosa” da Cidade sobre o Campo, onde 

mais uma vez essa primeira espacialidade consegue se sobressair frente às “desvantagens” 

presentes nesta segunda. 

Ao perguntarmos se eles preferiam Campo ou Cidade para estudar, os alunos do 

sexto ano, mais especificamente 75,00% dos estudantes optaram por preferir estudar na 

Cidade, pois justificam que no Campo tem poucos professores para ensiná-los; além disso, 

relataram que no Campo os professores faltam muito às aulas, e na Cidade não teriam esses 

problemas. Ou seja, os alunos compreendem o Ensino e a Aprendizagem, na Cidade, como 

mais significativos e com mais qualidade, isto é, mais uma atribuição negativa acerca do 

Campo de forma geral e neste caso, mais especificamente, a Educação. Enquanto apenas 

25,00% da turma optaria por estudar no Campo, justificando a afetividade por este lugar. 

Enquanto isso, na turma do sétimo ano a maioria optou por estudar no Campo, como 

mostramos no gráfico 3 logo abaixo: 
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Gráfico 3: Preferência Entre Campo e Cidade Para Estudar 7º Ano. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho 2017. 

 

Identificamos que a maioria (58,62%) prefere Campo, pois destacam que estudar em 

escolas localizadas nesse espaço, fica mais perto de casa, visto que os mesmos residem todos 

no assentamento ou em sítios vizinhos, ou seja, a distância que é necessária eles se 

deslocarem interferem nesta decisão, fato que pode estar associado às condições das estradas 

e transportes, principalmente em períodos chuvosos, em que os mesmos levam horas para 

chegarem em casa, pois o transporte quebra, não conseguem passar nas estradas, dentre outros 

motivos que tornam o acesso dos estudantes do Campo à escolas da Cidade mais difícil.  

Abaixo podemos observar algumas descrições feitas pelos estudantes: Al. 1: Campo 

porque a pessoa pode sair para fora e perto de casa e para ir para quadra. Al. 7: campo 

porque e perto di casa. Al. 12: campo porque e perto de casa. Al. 16: o campo porque e bom, 

legal e porque eu moro no campo. Al. 23: o campo, Porquê fica perto de casa. Al. 28: campo, 

porque é mais perto de casa. Al. 29: campo, porque fica mais perto. 

Os demais estudantes (31,03%), que escolheram a Cidade, justificam tal opção pelo 

fato de, na Cidade, ter mais estrutura para recebê-los, o que ao nosso entendimento significa 

escolas melhores, além de relatarem que na Cidade conheceriam mais amigos, como podemos 

observar nas falas a seguir: Al. 10: cidade porque em cidade a gente conhece vários amigos 

etc. Al. 13: cidade porque a cidade tem mais benefisios. Al. 18: cidade porque lá é melhor. 

Al. 20: a cidade porque queria conhecer novos amigos. Al. 24: a cidade poruqe tem mas 

estrutura. Isto é, associa/remetem mais uma vez a ideia da Cidade como avançada, e que 

consequentemente teria um ensino de qualidade, melhor que o do Campo, uma percepção que 

pode inclusive ser repassada pelos professores em sala de aula. 

Além disso, um estudante não respondeu ao nosso questionamento, outro respondeu, 

porém não conseguimos compreender a caligrafia do mesmo, e consequentemente, o que este 

58,62% 

31,03% 

3,45% 3,45% 3,45% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 



59 
 

descreveu, e um terceiro aluno categorizamos como não alfabetizado, pois este apenas tentou 

reescrever na folha de resposta a nossa pergunta direcionada a ele, que totaliza o restante da 

turma, o equivalente a 10,35% da turma. Cabe destacar que este fato se repete nas demais 

questões a seguir. 

Na sequência, buscamos identificar o que os alunos consideram diferente entre 

Campo e Cidade. Na turma do sexto ano as principais respostas foram: Al. 1: O campo é 

calmo e a cidade é agitada. Al. 2: Na cidade tem muita zoada muitos asautos é diferente no 

campo é mais cilencioso. Al. 4: Campo é mais cheio de plantas e animais já cidade é cheio de 

novidades. Al. 8: Tem muitas diferenças como na cidade as coisas são mas moderna e no 

campo são mas simples. Al. 6: É que cidade é mais grande do que o campo. Al. 11: É porque 

campo so é ruim porque não tem emprego e cidade tem né. Relatos semelhantes foram 

encontrados por Nunes (2009, p. 103), em que uma das crianças destacaram “no campo é 

calmo, não tem muitas brigas, o ar é puro, não é poluído [...]”, ou seja, são representações que 

se repetem e que estão vinculadas de maneira geral ao espaço que aos poucos o Campo vem 

ganhando, tendo em vista a violência e caos que se instalou nas Cidades, especificamente, nas 

Cidades grandes. 

Respondendo ao mesmo questionamento, a turma do sétimo ano nos apresentou as 

seguintes respostas: Al. 1: A cidade tem predios e campo não tem a cidade não tem espaço e 

campo tem espaço. Al. 3: no campo tem poca casa e na cidade tem muitas casas. Al. 6: 

porque a sidade e movimentado. Al. 13: a diferença que a cidade e maior do que o campo. 

Al. 14: A diferença da cidade do campo para mim, é o que onde eu moro não, tem posto de 

saúde. Já na cidade sim. Al. 15: porque o campo é mais cauma e a cidade o mais 

movimentada transito. Al. 19: a cidade e grande e o campo e pequeno. Al. 20: O campo é 

cheio de coisas bonitas passaros, borboletas, flores e a cidade so tem humanos e coisas que o 

humano constroi. Al. 24: o campo é mas livre e a cidade é muito movimentada. Al. 25: bem, 

campo é mais calmo a vida e bem mais relaxada e cidade é carro motos fazendo barulho na 

pista fumaça pela rua e etc. Al. 27: porque campo agente vevi mais tranquilo E em cidade e 

uma correria e muito movimentado. Al. 28: porque a cidade tem predios e campos não tem e 

o campo é mais espaçoso. Al. 29: campo e mais calmo e cidade mais movimentado. 

Conforme destaca Nunes (2009) essas concepções aparecem também em Juiz de Fora-

MG, mostrando que em alguns aspectos da sua pesquisa o resultado foi semelhante ao nosso, 

como podemos identificar nos relatos a seguir: “Ah, a cidade, né, digamos que é mais 

evoluída do que o campo. Campo não tem...igual...prédios”. “Na cidade tem muita poluição 

[...]” (NUNES, 2009, p. 103), podemos observar que assim como constatamos em nossa 
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pesquisa, Nunes também revela em seus resultados que os alunos apresentam a Cidade como 

moderna e avançada, mas destacam também os aspectos negativos a ela relacionados, 

conforme mostra nesse relato “a violência esteve subjacente nas falas das crianças e sempre 

apareceu associada à cidade” (NUNES, 2009, p. 110). 

As respostas das turmas são semelhantes, a maioria dos estudantes traz em suas 

descrições a ideia de atraso associada ao Campo, e como qualidades destacam este lugar como 

maior e mais tranquilo do que a Cidade. Enquanto a Cidade caracterizam como mais 

desenvolvida e moderna, porém, apontam alguns pontos negativos, como assaltos e muita 

agitação/movimentação, o que acreditamos estar relacionados com as informações que os 

mesmos têm através dos meios de comunicação, como por exemplo, a televisão. 

Posteriormente, buscamos saber o que os estudantes acham semelhante entre 

Campo e Cidade, os alunos do sexto ano responderam: Al. 1: Nenhuma semelhança. Al. 2: O 

campo é mais natural. Al. 3: Nada. Al. 4: Não sei agora eu acho que são muito diferentes. Al. 

6: É que tem casas, estradas e mais coisas. Al. 7: Casas pessoas moto carros. Al. 8: Só 

algumas casa, pessoas, carros e motos são um pouco paresida. Al. 10: sei la, nada. Al. 11: 

Eu acho melhor cidade porque tem muito enprego e estudos. 

Respondendo a mesma pergunta, os alunos do sétimo ano apresentaram os seguintes 

relatos: Al. 1: Carros e motos pessoas e animais. Al. 3: as escolas. Al. 10: Hospitais, escolas, 

igrejas. Al. 15: Quando a cidade fica cauma eu acho parecida com o campo. Al. 16: e os 

moradores. Al. 18: Na cidade tem bá e aqui também. Al. 19: as pessoas as casas e as plantas. 

Al. 22: As escolas. Al. 23: Pra mim a semelhança é das escolas e das igrejas. Al. 24: as casas 

as pessoas as platas as coissas. Al. 27: hospitais, escolas, igrejas. Al. 28: casas, matas, 

pessoas e animais, estas coisas. 

Percebemos que enquanto a maioria dos estudantes do sexto ano não destacam 

semelhanças entre Campo e Cidade, os alunos do sétimo ano compreendem como 

semelhantes, nesses dois lugares “os carros, as motos, as escolas, as igrejas, as casas, as 

pessoas, os bares”, ou seja, percebemos que eles associam as semelhanças diante dos aspectos 

físico-sociais que existem no seu local de vivência (Campo) e na Cidade, realidade não 

identificada pelos alunos do sexto ano, talvez pelo fato de nunca terem estudado na Cidade, 

diferentemente dos estudantes do sétimo ano, que frequentavam escola da Cidade e ao ser 

ofertado na referida instituição o nível de ensino deles, retornaram à mesma.  

Posteriormente, buscamos identificar se os alunos já haviam estudado na referida 

escola algum conteúdo sobre Campo, e na turma do sexto ano obtivemos que 70,00% dos 

alunos responderam positivamente, mas não lembravam especificamente o que foi abordado 
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em aula, como eles relatam em suas falas: Al. 1: (Sim). Não mim lembro. Al. 4: (Sim). Não 

lembro. Al. 7: (Sim). Eu não me lembra de nada. Al. 10: (Sim). Não mim lembro. Al. 12: 

(Sim). Era um assunto interessante mas não lembro. Acreditamos que o fato dos estudantes 

não lembrarem qual conteúdo foi abordado, deve-se a possível abordagem realizada apenas 

em datas comemorativas, como no São João, a festa que mais se assemelha ao Campo, e 

inclusive é a que também vem em destaque no livro didático, e aparece como resposta da 

última pergunta direcionada aos alunos, como sendo a única festa que os fazem lembrar o 

Campo.  

Os demais, que corresponde a 30,00% dos alunos da turma responderam 

negativamente, que nunca estudaram conteúdos relacionados ou sobre o Campo na referida 

escola. Quanto a essas representações interpretamos que os alunos não identificam as festas 

juninas como manifestações de conteúdos sobre o Campo, talvez por entenderem a mesma 

como uma festa em si e não como um conteúdo a ser estudado em sala de aula. 

Resultados semelhantes também foram encontrados na pesquisa de Nunes, (2009, p. 

111), pois a autora descreve que “algumas crianças afirmaram nunca terem estudado sobre 

campo em suas escolas, outras disseram que tinham estudado, mas que não se lembravam 

mais o que”. Portanto, são representações iguais, nas percepções das crianças de Juiz de Fora 

e nas dos alunos da Escola Municipal 13 de Maio, isto é, não é uma particularidade dos 

alunos desta última instituição, mas está vinculada a um contexto geral das instituições de 

ensino e à sociedade como um todo.  

Para o mesmo questionamento, 58,62% da turma do sétimo ano responderam 

negativamente, enquanto 34,48% responderam positivamente, ou seja, que já estudaram 

conteúdos relacionados ao Campo, como podemos observar no gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Conteúdos Sobre o Campo Visto Pelo 7º Ano 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 
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Os alunos que responderam que “sim” (34,48%) destacam em suas falas qual/is 

conteúdos foram estudados: Al. 1: (sim) já falamos sobre os desmatamentos das arvores. Al. 

14: (sim). Já estudei vários assuntos, eu lembro de trabalhos em que a gente usava ovos de 

galinhas para descobrir células. Al. 25: (sim) eu lembro de estudos de galinhas de arbustos e 

varias outras coisas. Al. 28: (sim) já falamos o desmatamento das arvores da florestas, ou 

seja, eles compreendem que ao tratar de alguns aspectos da vivência deles, está se estudando 

conteúdos relacionados/sobre o Campo. 

Enquanto a maioria (58,62%) respondeu que não, nunca estudaram algo referente a tal 

categoria sócio-espacial, o que acreditamos que os mesmos não reconhecem apenas a menção 

de aspectos da sua vivência como conteúdo referente ao Campo, até porque, nós mesmos 

entendemos que árvores e demais aspectos citados pelos estudantes que disseram ter estudado 

também existe em outros locais que não é Campo, na Cidade, por exemplo.  

Quando realizamos a mesma pergunta, mas buscando saber sobre conteúdos 

referentes à Cidade 75,00% dos alunos do sexto ano responderam que “Sim”. Porém, não 

lembram quais foram os conteúdos, e apenas um dos alunos cita que os conteúdos estudados 

tratavam da Cidade como bastante movimentada e com muitos assaltos, como aparece na 

descrição a seguir: Al. 2: (Sim), na cidade tem muitos tranzitos, asautos etc. A representação 

que eles têm da Cidade está ancorada às imagens dessa espacialidade veiculadas pela mídia e, 

também, pelas representações que os docentes têm da Cidade, ou ainda podem estar 

associadas ao ambiente familiar dos alunos, e isto vai ter um peso maior do que a vivência 

e/ou experiências desses alunos com a Cidade. 

Os demais, o correspondente a 25,00% dos alunos da turma responderam 

negativamente, ou seja, não identificam os conteúdos trabalhados na escola que se relacionem 

ou falem sobre a Cidade. 

Ao responderem a mesma pergunta, 75,86 % dos alunos do sétimo ano, responderam 

negativamente, enquanto 20,69% responderam positivamente, como mostra o gráfico 5 a 

seguir: 
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Gráfico 5: Conteúdos Sobre Cidade Visto Pelo 7º Ano 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

A maioria (75,86%) respondeu que não, nunca estudaram algo referente a tal 

categoria; enquanto, a outra parte dos estudantes, que corresponde a 20,69% dos alunos 

declararam ter estudado algo referente à Cidade, mas não lembram que conteúdo, 

especificamente, estudaram, como destacam nas falas a seguir: Al. 9: (sim) mas não mim 

lembro de nada. Al. 11: (sim). Sim mais não me lembro. Assim, compreendemos que os 

alunos não identificam nas suas aulas conteúdos que se relacionem com essa categoria, talvez 

por não haver uma separação ou definição de conteúdos pelo professor no momento da aula, 

fazendo os alunos não identificarem a aplicação dos mesmos no que diz respeito a aspectos 

relacionados à Cidade. 

Em nossa penúltima pergunta dirigida aos alunos buscamos identificar se nos 

livros utilizados por eles têm algum conteúdo sobre campo e/ou Cidade, e na turma do 

sexto ano 58,33% dos alunos responderam que sim, inclusive um deles destaca: Al. 2: (Sim), 

que o povo da cidade são mais siques do que o povo do campo, o que reforça ao Campo a 

ideia de atraso, mesmo que no livro não apareça exatamente dessa forma, mas que certamente 

caracteriza essa categoria como inferior ou lenta no processo de desenvolvimento se 

comparada à Cidade, fato que acreditamos ter contribuído para a resposta do aluno. Dentre 

esses que responderam positivamente, os demais relataram não lembrar o que especificamente 

trata no livro. Os demais, 41,67% responderam negativamente, ou seja, que os livros não 

tratam assuntos/conteúdos específicos sobre essas duas categorias. 

Respondendo a mesma questão, 72,41% dos alunos do sétimo ano responderam 

negativamente, enquanto 24,14% responderam positivamente, como mostra o gráfico 6: 
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Gráfico 6: Conteúdos Referente Campo/Cidade Nos Livros Didáticos 7º Ano 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

Obtivemos diante das respostas dos mesmos (72,41%), que os livros didáticos 

utilizados não constam nada referente a Campo e Cidade; enquanto 24,14% relatou que os 

livros didáticos possuem conteúdos relacionados a essas categorias, e que estes tratam das 

paisagens, como podemos observar nas suas descrições: Al. 5: (Sim). Grandes paisage no 

campo. Al. 15: (Sim). Fala do campo como ele é e como faz bem o campo, o que nos faz 

entender que os mesmos associam Campo aos aspectos naturais, neste caso, de paisagens 

naturais, conceito bastante presente nos livros didáticos de Geografia do sexto ano do Ensino 

Fundamental – (anos finais) e, também, nos relatos dos mesmos quando nas perguntas no 

início do questionário falamos sobre Campo. Além disso, como mostra o gráfico acima um 

aluno (3,45%) não respondeu nosso questionamento, aluno este categorizado anteriormente 

por nós como não alfabetizado. 

No último questionamento, buscamos identificar se a escola realiza festas que os 

façam lembrar sobre Campo e Cidade, e 58,33% dos estudantes do sexto ano identificaram 

as festas juninas como relacionadas ao Campo, e entendemos que tal associação acontece 

pelas características que essa comemoração tem (comidas típicas, fogueiras, costumes, etc.), 

como destaca um dos alunos em sua descrição: Al. 12: (Sim), a festa junina lembro muito o 

campo. Enquanto isso, a outra parte (41,67%) da turma afirmou não identificar na instituição 

onde estudam festas referentes a Campo e/ou Cidade. No sétimo ano, as respostas dos alunos 

se deram de acordo como mostra o gráfico 7: 
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Gráfico 7: Festividades da Escola que Remetem a Campo/Cidade Turma 7º Ano 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

Como mostra o Gráfico acima 55,17% dos alunos responderam que “sim”, e 

desvelaram concepções iguais a dos alunos do sexto ano, pois atribuem às festas juninas como 

características e representações de modos de vida no Campo, como mostramos em algumas 

das descrições a seguir: Al. 7: (Sim). Festas juninas. Al. 11: (Sim). Festas juninas. São João. 

Al. 12: (Sim). Festas juninas. Al. 13: (Sim). São joão. Al. 15: (Sim). Festas juninas. São João. 

As festas juninas também foram destacadas pelas crianças de Juiz de Fora-MG na pesquisa de 

Nunes (2009) como comemorações que os fazia lembrar o Campo, conforme a autora 

menciona “a festa junina na escola foi destacada pelas crianças como um momento de imitar 

as coisas da roça [...]” (NUNES, 2009, p. 114). Tais representações podem estar associadas a 

dois fatores: aos livros didáticos, que geralmente repassam essa ideia/percepção aos alunos, e 

até mesmo os professores e a escola de forma geral que relacionam as festas juninas ao 

Campo. 

Enquanto isso, a outra parte (37,93%), dos estudantes não identificou, ou não 

reconheceu, nenhuma festa/comemoração realizada na escola como característica(s) de um 

desses lugares.  

Portanto, diante das representações expressas pelos estudantes entendemos que as 

mesmas sofrem influências pelos diversos meios em que os alunos vivem, convivem e têm 

acesso, como por exemplo, escola, família, lugar de vivência, mídia e sociedade de maneira 

geral, pois está em sociedade torna-os propícios e influenciáveis a todo e qualquer que seja a 

informação que a eles chegam. De forma direta e indireta essas representações sofrem 

alterações podendo mudar de acordo com o nível de socialização dessas crianças, tanto com a 

sociedade, quanto com os meios de comunicação e demais aspectos que interferem nas 

percepções deles.  
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Assim, nas representações dos alunos o Campo, assim como o Rural, aparece 

associado à natureza, de modo que consideramos que os mesmos compreendem tais 

categorias como uma só, enquanto a Cidade, e o Urbano, são constantemente relacionados a 

muitas construções (que reforça a concepção de avançado, moderno), mas por outro lado, se 

destacam ainda como lugares violentos e poluídos, sendo representadas também como um 

(Urbano) a extensão ou continuidade da outra (Cidade). 
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5 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE CAMPO, CIDADE, RURAL E URBANO: UM 

OLHAR ACERCA DA COMPREENSÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA 

MUNICIPAL 13 DE MAIO 

 

Através da aplicação de questionário com 29 perguntas, e entrevistas semiestruturadas, 

nesta parte do trabalho apresentamos as interpretações e análises dos dados e informações 

coletadas em nossa pesquisa de campo na referida Escola, mediante as concepções destacadas 

por professores, buscando ainda fazer relações destas com outras concepções já elencadas em 

outros momentos por autores, e também pelos estudantes que participaram de nossa pesquisa. 

Na coleta de dados com os professores da referida escola utilizamos de aplicação de 

questionários, enquanto que com as ex-professoras e diretora utilizamos de entrevistas 

semiestruturadas para obtenção desses resultados, sendo a maioria desse público do sexo 

feminino. Foram no total, nove pessoas, sendo seis professores atuais, onde buscamos 

identificar, dentre outras coisas, sua relação com a instituição e o contexto o qual ela se 

insere; duas ex-professoras; e diretora; onde tivemos o intuito de conhecer mais 

especificamente acerca do histórico da referida escola (relatos já descritos no segundo 

capítulo deste trabalho), sendo que apenas as representações sobre as categorias (Campo, 

Cidade, Rural e Urbano) destas (ex-professoras e diretora) são semelhantes com as perguntas 

direcionadas aos atuais professores da escola. Assim, as representações das ex-professoras e 

diretora aparecem apenas nas análises referente as categorias (Campo, Cidade, Rural e 

Urbano); em parte no perfil, e mais especificamente no histórico da instituição.   

Esse público está na faixa etária de trinta e um a cinquenta e seis anos de idade, onde a 

maioria deles se considera pardos (atuais e ex-professoras e diretora). Além disso, grande 

parte deles mora em comunidades vizinhas ao referido assentamento há muitos anos, 

destacando ainda que sempre residiram no mesmo local, o que nos permitem dizer que têm 

certa vivência no Campo (atuais e ex-professoras e diretora). No que diz respeito ao campo 

profissional, dos atuais professores, todos possuem graduação e a maioria pós-graduação. 

Além disso, lecionam há bastante tempo, ou seja, já têm experiência em sala de aula, porém, 

destacam que não tiveram/têm formação específica para lecionar para alunos do Campo.   

Nesta parte a análise se dá da seguinte maneira: inicialmente descrevemos e 

analisamos as perguntas direcionadas aos atuais professores da instituição e, em seguida, as 

respostas dos mesmos, onde também utilizamos de gráficos, para melhor representar esses 

dados. Assim como nas análises das respostas dos estudantes, nos fundamentamos em 
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concepções de autores que já estudaram sobre o tema, acrescentando nossa concepção acerca 

do que foi exposto.  

Em nosso primeiro questionamento, buscamos identificar há quanto tempo esses 

professores atuam na referida instituição, e a maioria deles, o equivalente a 83,33% leciona 

na escola há dois anos, enquanto os demais (16,67%) leciona há cinco anos na escola. 

Considerando esses dados, entendemos que de maneira geral todos os professores lecionam há 

pouco tempo na referida escola, isto é, têm um convívio recente com a comunidade escolar e 

com o referido assentamento, o que pode interferir na sua prática docente, visto que para um 

ensino-aprendizagem eficaz na Educação do Campo é necessário conhecer a realidade do 

lugar, e mais especificamente dos alunos. 

Respondendo outra pergunta 83,33% deles destacaram ainda que moram distante 

da escola, e consequentemente do assentamento, enquanto apenas 16,67% afirmaram morar 

próximo a esses dois. Esse mesmo total (83,33%) que afirmaram morar distante da referida 

escola e do assentamento, destacaram que já atuaram ou atuam em outras escolas no 

Campo, ou seja, em uma realidade semelhante ao contexto da Escola 13 de Maio, mas isso 

não significa que a forma de ensinar em uma instituição pode ou deve se repetir na referida 

escola, ou seja, por mais que tenham experiências em escolas no Campo, cada lugar tem suas 

especificidades.  Constatamos ainda que apenas um dos professores não possui experiência 

com outras escolas no Campo e nem da Cidade, o que corresponde a (16,67%), mesmo total 

que afirmou morar próximo à escola.  

Assim, quando buscamos saber o meio de transporte utilizado pelos professores 

para chegar até a escola, constatamos que a maioria deles utiliza transporte escolar público 

(83,33% que moram longe), enquanto apenas um deles mora vizinho (16,67%) que mora 

perto da escola e não utiliza transporte nenhum, visto a pouca distância até a instituição.  

No questionamento seguinte, buscamos saber as disciplinas ministradas pelos 

professores e a importância delas para o aluno do Campo, e apenas um dos professores 

não respondeu a pergunta, enquanto os demais apresentaram as seguintes respostas: P.5: 

Trabalho com a educação infantil, isso é de suma importância para os alunos, pois a partir 

daí que os mesmos se interagem com o mundo escolar. P.6: História, artes e ciências, sempre 

procuro fazer a ligação entre o assunto e o ambiente em que eles vivem. P.7: Sou professora 

de ensino fundamental. Todas as disciplinas são importantes para o desenvolvimento da 

aprendizagem. P.8: Português, matemática, ciências, história, geografia, artes, ensino 

religioso, e educação física. P.9: Português, Matemática e inglês.   
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A partir disso, constatamos que esses professores, exceto, os do quinto ano e demais 

do Ensino Fundamental – (anos iniciais) (que possuem formação em pedagogia), apesar de 

terem formação em uma área específica lecionam diversas disciplinas, ou seja, têm uma carga 

horária excessiva, e isso se agrava quando lecionam em mais de uma instituição, fato bastante 

comum, não apenas em escolas do Município ou do Estado, mas também em instituições do 

Campo ou da Cidade, prejudicando assim o ensino-aprendizagem, principalmente dos alunos 

do Campo, em que poucos professores se disponibilizam a trabalhar neste local, e quando são 

destinados para essa localidade acabam por se responsabilizar por várias disciplinas. 

Nessa perspectiva, em nosso questionamento seguinte, objetivamos identificar como 

esses professores representam a categoria Campo
8
, e as expressões foram estas: P.4: 

Tranquilidade, seca e esperança. P.5: Tranquilo, ar puro, arborização. P.6: Área com 

características de zona rural, onde a vida é mais simples e o meio ambiente fica mais 

evidente. Agricultura, sustentabilidade, pecuária. P.7: Desafios, possibilidades e familiar. 

P.8: Lutas, conquistas e desenvolvimento. P.9: Espaço rural e diferenciado. Os mesmos, 

exceto o P. 9, classificaram ainda estas palavras em ordem de importância: P.4: 1º 

tranquilidade, 2º Esperança, 3º seca. P.5: 1º Ar puro, 2º tranquilidade, 3º arborização. P.6: 

1º Sustentabilidade, 2º agricultura, 3º pecuária. P.7: Os desafios encontrados não são 

poucos, mas o campo oferece também possibilidades de desenvolvimento de agricultura 

familiar. P.8: 1º Lutas, 2º conquistas, 3º desenvolvimento.  

Posteriormente, justificaram a ordem de importância dada às palavras, onde 

destacaram as seguintes explicações: P.4: Tranquilidade no campo temos o privilégio de 

vivermos em paz. Vivemos no campo sonhando com dias melhores na esperança de 

realizarmos nossos desejos. Seca, por falta das chuvas não há colheitas. P.5: No campo 

encontramos ar puro. Quando moramos no campo e tudo bem tranquilo. Arborização é 

comum para as pessoas que moram no campo. P.6: Na verdade sustentabilidade engloba as 

outras e muito mais, as pessoas tem que buscar o equilíbrio nas suas ações de acordo com 

aquela velha frase: sabendo usar não vai faltar. P.7: Desafios de conscientizar os 

camponeses que no campo existe possibilidade de desenvolvimento dentro da própria 

comunidade com união das famílias. P.8: Desde o início da fundação do assentamento as 

                                                           
8
 Nas falas das ex-professoras e diretora a representação dessa categoria (Campo) se diferencia das 

representações elencadas pelos alunos e atuais professores, pois nas falas delas o Campo aparece associado a 

atividades Rurais, ou seja, as mesmas compreendem tal categoria como um espaço concretizado, resultante 

dessas atividades. Por outro lado, destacaram que nele o modo de vida é mais simples do que na Cidade, o que se 

assemelha a concepção de atraso também destacados pelos atuais professores e alunos da referida instituição. 
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lutas são constantes em função da obtenção de conquistas para alcançar o desenvolvimento. 

Conquistas essas como energia elétrica; escola; unidade de saúde. 

Tais representações são semelhantes às dos alunos, pois destacaram aspectos que 

remetem características do Campo como lugar de “Tranquilidade; ar puro; sustentabilidade”, 

o que retoma observações já feitas por nós nas respostas dos estudantes da escola, onde os 

mesmos remetem ao Campo a características naturais, ou modo de vida com uma relação mais 

próxima da natureza, o que se assemelha às representações de “paisagem” encontradas por 

Cavalcanti (2013, p. 72), em que tal categoria aparece associada a elementos naturais, como 

podemos obervar na descrição da autora: “paisagem é como no senso comum, uma vista 

bonita”. A mesma autora reforça em sua pesquisa, que uma das professoras se refere às 

“plantinhas e ar que respiramos” como sinônimo de paisagem, “deixando aparecer uma 

associação forte entre paisagem e natureza” (CAVALCANTI, 2013, p. 72). A partir disso, 

ficamos a refletir: seria o Campo, então, confundido ou associado à uma visão tradicional de 

Paisagem, e por isso representado, principalmente, por expressões semelhantes as que foram 

apresentadas pelas professoras na pesquisa de Cavalcanti
9
?  

Outro aspecto semelhante ao encontrado por Cavalcanti refere-se, à concepção dos 

alunos que também é parecida com a dos professores, onde a maioria dos alunos atribui à 

categoria “paisagem” características que remetem a coisas da natureza. Esse fato é atribuído 

pela autora como “entendimento de que paisagem é a aparência dos objetos espaciais, 

aparência que se modifica conforme a dinâmica das relações sociais” (CAVALCANTI, 2013, 

p. 72), o que se configura conforme Santos (2008, p. 16) como elementos do espaço, sendo 

estes “[...] os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as 

infraestruturas”, ou seja, os homens e as suas ações que determinam e constituem determinado 

espaço/lugar, resultando assim na paisagem, sendo esta compreendida por Santos (2012, p. 

67-68) como “tudo que nós vemos, o que nossa vista alcança, é a paisagem. Esta pode ser 

definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É formada não apenas de 

volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.”. Então, o conceito de tal 

categoria perpassa os aspectos visíveis e, consequentemente, o que geralmente não é 

                                                           
9
 Acreditamos nessa concepção, pois frequentemente o Campo é associado à natureza, assim como a paisagem, 

sendo que esta última, geralmente, é entendida como constituída apenas pelos aspectos naturais, quando na 

verdade sua noção deverá ultrapassar esse aspecto (natural) e pode assim ser observada de diferentes maneiras e 

em diferentes lugares/espaços, ou seja, não apenas no Campo, mas também na Cidade, já que tem a ver com a 

produção material e imaterial da existência humana. Em outras palavras “a paisagem não é a simples adição de 

elementos geográficos disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação 

dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre 

os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução” (BERTRAND, 2004, p. 

141). 
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interpretado como paisagem, tanto por professores, como também por alunos e sociedade de 

maneira geral. 

A partir disso, podemos dizer que as representações dos professores influenciam e 

definem as expressões destacadas pelos alunos no tópico anterior, pois estes estão suscetíveis 

a fatores de seu convívio, sendo a escola e, consequentemente, os professores um deles. E 

apenas os professores P.7 e P.8 relatam a possibilidade de desenvolvimento nesse espaço 

(Campo), que significa dizer que esta categoria ainda permanece em atraso em relação a seu 

par oposto/complementar, a Cidade. 

Em seguida, buscamos compreender as representações que os professores têm 

sobre esta categoria (Cidade
10

), e estes destacaram: P.4: Movimentos, farmácias, violências. 

P.5: Barulho, violência, desemprego. P.6: Concentração, saturação, violência. P.7: 

Oportunidade, trabalho, facilidade. P.8: Oportunidade, individualismo, violência. P.9: É a 

sede de um município onde se aglomeram as principais atividade comerciais, industriais.  

Seguindo a mesma lógica da questão anterior, os professores, exceto P.9, também 

classificaram estas palavras por ordem de importância e em seguida, justificaram tal decisão, 

como podemos observar nas descrições a seguir: P.4: 1º farmácias, 2º movimentos, 3º 

violência. P.5: 1º barulho, 2º violência, 3º desemprego. P.6: 1º saturação, 2º concentração, 3º 

violência. P.7: As oportunidades de trabalho são as melhores com isso muitas vezes facilita 

para os moradores.  P.8: 1º oportunidade, 2º individualismo, 3º violência. Para justificar essa 

ordem, os docentes escreveram: P.4: 1º Para dar assistência as pessoas que delas necessitam. 

2º existe movimentos de pessoas, carros, causando barulho e até confusão. 3º vem crescendo 

a cada dia. P.5: Barulho a cidade é um lugar onde se escuta muito barulho e movimentação. 

Violência é constante na cidade. Falta de emprego deixa as pessoas em situações difíceis 

para quem vive na zona urbana. P.6: O maior problema das cidades é a saturação onde não 

tem mais espaço, qualidade de vida que aliados a uma péssima prestação de serviços 

públicos faz crescer os índices de violência. P.7: Como a cidade é maior existe mais 

oportunidades de trabalho para os moradores, facilitando assim meios para os 

trabalhadores. P.8: Na cidade surge mais oportunidades de emprego, tendo em vista que 

existe muitos estabelecimentos comerciais entre outros, mais a meu ver as pessoas são mais 

individualistas e o índice de violência é bem maior. 

                                                           
10

 As ex-professoras e diretora compartilham do mesmo entendimento dos atuais professores, sobre a referida 

categoria, pois destacam nesta espacialidade oportunidades e qualidades positivas, as quais para elas no Campo 

são ausentes, remetendo a referida categoria (Cidade) a características de desenvolvida e superior a essa outro 

espaço (Campo).   
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A partir dessas descrições, podemos afirmar que assim como os alunos, os professores 

compreendem a Cidade como um lugar avançado e movimentado em relação ao Campo, 

ressaltando ainda que a mesma tem muitas oportunidades de trabalho. Outro fato que se 

assemelha às representações dos alunos é a descrição da Cidade como violenta. No entanto, 

dois professores pensam de outra forma, pois relatam que devido a fatores diversos, (que 

entendemos serem as construções) a Cidade não tem mais espaço e há alguns anos falta 

emprego para as pessoas, ou seja, percebem ao contrário dos alunos, outros fatores negativos 

que estão presentes nesta espacialidade, que inclusive são vistos pelos mesmos (as 

construções, por exemplo), como uma característica positiva do lugar. 

No questionamento seguinte, solicitamos aos professores que mencionassem três 

palavras que definissem o que eles entendiam por Rural
11

, e obtivemos as seguintes 

expressões: P.4: Agricultura, casas, animais. P.5: Agricultura, chuva, plantação. P.6: 

Plantação, irrigação, vacas. P.7: Modernização, dificuldades, organização. P.8: Agricultura, 

pecuária, desenvolvimento sustentável. P.9: É o espaço destina à atividades da agricultura.  

Em seguida, exceto P.9, organizaram as expressões em ordem de importância, e ainda 

justificaram-nas, como podemos observar a diante: P.4: 1º casas, 2º agricultura, 3º animais. 

P.5: 1º agricultura, 2º chuva, 3º plantação. P.6: 1º plantação, 2º irrigação, 3º vacas. P.7: O 

rural esta se modernizando mesmo com as dificuldades enfrentadas, mas também tem 

organização. P.8: 1º agricultura, 2º pecuária, 3º desenvolvimento sustentável. 

Para justificar essa ordem eles utilizaram argumentos como: P.4: Casas ficam distante 

uma das outras, hoje já existe muitas melhorias, exemplo energia elétrica. A arte de preparar 

a terra, semear e colher. Existem criações de diversos animais que também podem fornecer 

alimentos. P.5: Na agricultura é onde o homem tira sua sobrevivência. A falta de chuva 

preocupa muito as pessoas que necessitam da mesma. A plantação não resiste, sobrevive com 

a falta de chuva. P.6: O plantio garante a sobrevivência da família, portanto fundamental. A 

irrigação e as vacas garantem em excedente. P.7: A zona rural esta cada vez mais se 

modernizando, mas sabemos que essas comunidade enfrentam grandes dificuldades, mas 

também existe algumas comunidades organizada nas sua produções. P.8: As três palavras 

citadas anteriormente é de fundamental importância para nossas vidas. A agricultura e 

pecuária são duas atividades especificas do rural e grandiosas por ser a produção de 

                                                           
11

 Diferentemente dos atuais professores, mas semelhantes às representações dos alunos, às ex-professoras e 

Diretora compreendem que o Rural é a mesma coisa que Campo, isto é, o entendem como um espaço/lugar 

materializado, e não como ações que constituem/definem o Campo como tal. 
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utilidade ao homem, vejo que quem convive na área rural valoriza mais o desenvolvimento 

sustentável.  

A maioria deles, diferentemente da representação dos alunos, compreende o Rural 

como local destinado às atividades ligadas ao Campo, visto que as palavras em sua maior 

parte se referem à agricultura, reconhecendo que neste espaço são realizadas atividades 

características do Campo. Além disso, um dos professores destaca a palavra “modernização”, 

o que avaliamos estar associada às tecnologias que podem ser utilizadas na agricultura, ou 

seja, ele expressa que atualmente há um maior acesso às tecnologias pelas atividades Rurais. 

Na pergunta seguinte, pedimos aos professores que representassem o Urbano
12

, e 

os mesmos expressaram-no com as seguintes palavras: P.4: Hospital, Poluição, desemprego. 

P.5: Igreja, comércio, posto de saúde. P.6: Carros, prédios, poluição. P.7: Civilizado, 

cidade, espaço. P.8: Poluições, vida na cidade, agitação. P.9: Está relacionado com a vida 

na cidade onde concentram-se atividades diferentes das atividades rurais. Ao colocarem as 

palavras em (exceto P.9) ordem de importância, as mesmas aparecem da seguinte forma: P.4: 

1º desemprego, 2º hospital, 3º poluição. P.5: 1º igreja, 2º comércio, 3º posto de saúde. P.6: 1º 

carros, 2º prédios, 3º poluição. P.7: 1º cidade, 2º civilizado, 3º espaço. P.8: 1º poluições, 2º 

vida na cidade, 3º agitação. 

Na justificativa, os professores relatam os seguintes argumentos: P.4: Muita gente do 

campo vai para cidade em busca de melhores condições de vida. A clientela tem acesso com 

mais facilidade. A fumaça dos carros, das chaminés das fabricas, polui o ar, causando 

transtorno ao meio ambiente. P.5: Igreja lugar onde as pessoas se reúnem para fazer suas 

preces. Comércio é muito procurado pelas famílias para sua alimentação. No posto de saúde 

médicos, enfermeira e atendente para que a pessoa realize sua consulta. P.6: Os carros são o 

grande “nó” da zona urbana, pois provocam grandes congestionamentos e não resolvem o 

problema do problema em massa e ainda aumentam a poluição. P.7: Sabemos que existem 

cidades que não são considerados urbanos, devido ao número de habitantes. Um indivíduo 

urbano tem um estilo de vida próprio civilizado e educado. P.8: As poluições nos centros 

urbanos tornou-se uma das problemáticas mais evidentes a serem enfrentadas referente a 

qualidade de vida das cidades. A agitação (estresse ou stress) são desafios individuais que 

devem ser superados. 

                                                           
12

 As ex-professoras e diretora representam essa categoria (Urbano) de igual modo aos atuais professores e 

alunos, ou seja, a compreendem, da mesma forma que a Cidade, inclusive atribuem-lhe características 

semelhantes às usadas para definir Cidade, também destacadas pelos alunos e atuais professores da referida 

escola.   
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Ao representarem o Urbano, os professores têm concepções semelhantes a dos alunos, 

pois confundem tal categoria com a Cidade. Constatamos isso, através das palavras “prédios, 

poluições, agitação (movimento)”, destacando ainda outros fatores semelhantes às 

representações dos alunos, como a poluição presentes nestes locais, e ainda falam sobre o 

trânsito (movimento) das Cidades. Enquanto apenas dois professores representam o Urbano 

como modo de vida nas Cidades, e reforçam com a seguinte frase: “onde concentram-se 

atividades diferentes das atividades rurais”. 

E por último, destacamos também o seguinte comentário: “um indivíduo urbano tem 

um estilo de vida próprio civilizado e educado”. Sendo este entendido por nós, como 

preconceituoso, por parte de um dos professores. Diante disso, entendemos que este fato pode 

interferir tanto nas representações que o mesmo tem das categorias de nossa pesquisa, como 

também na visão preconceituosa sobre o Campo, visto que tal professor mora na Cidade, e 

mediante sua colocação, interpretamos que ele não gosta de lecionar no Campo.  

A partir disso, ficamos a pensar o que seria modo de vida próprio na concepção de tal 

professor? Seria uma forma de comportamento impecável, “civilizado” como o mesmo relata 

em suas palavras? Isto é, na nossa avaliação tal professor além de ser preconceituoso às 

formas de comportamento e de vivência das pessoas do Campo, se apresenta como um 

daqueles que vem lecionar na escola por obrigação, talvez até por perseguição política 

bastante comum em municípios pequenos, o que reforça e destaca a importância da proposta 

do Curso Licenciatura em Educação do Campo, em que busca-se formar professores para 

lecionar nesta espacialidade com um olhar diferenciado para o Espaço (campo) e seu 

conteúdo (as pessoas e suas formas de vivência) . 

Na questão seguinte, buscamos identificar se os professores têm conhecimento das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, e se sim, 

pedimos que relatassem o modo como a referida escola trabalha pedagogicamente com 

essas diretrizes. As respostas apresentadas para esta indagação foram a maioria de caráter 

negativo, como mostra o gráfico 8, logo abaixo: 
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Gráfico 8:  Conhecimento Sobre as Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica Nas 

Escolas do Campo  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho de 2017. 

 

Como podemos perceber no gráfico 8, a maioria dos professores demonstrou que não 

têm conhecimento da Lei de Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica Nas Escolas do 

Campo, o equivalente a (66,67%), fato que pode interferir tanto no ensino, quanto nas 

representações que os mesmos tenham sobre essas categorias, principalmente sobre o Campo. 

E apenas um professor (16,67%) citou conhecer a referida normativa, mencionando que busca 

sempre trabalhar de acordo com as necessidades e especificidades dos alunos do Campo. Vale 

ressaltar que este professor possui formação em Pedagogia da Terra, curso com propostas 

semelhantes da Educação do Campo na UFERSA, de modo que tal fato faz com que ele 

conheça estas normativas, ou seja, tem uma formação especifica para lecionar em escola do 

Campo. Além disso, um dos professores (16,67%) não respondeu ao nosso questionamento. 

A Lei de Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, trata-

se de um regimento a ser aplicado nas escolas do Campo e é definida, conforme seu Art. 2º, 

com base na legislação educacional, e  

 

[...] constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam 

adequar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e 

Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação 

Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a Formação de 

Professores em Nível Médio na modalidade Normal (BRASIL, 2002, p. 01). 

 

Na questão seguinte, solicitamos que os professores apresentassem os maiores 

desafios de se trabalhar em escolas localizadas nas zonas rurais (Campo), e os mesmos 

destacaram: P.4: A distância para chegar até a escola, transporte inadequado, falta de 

recursos pedagógicos, ausência de pais na escola, auto-estima das crianças. P.5: O acesso 
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tornando um desafio, onde percorremos em estrada ruim passando pelo um desconforto 

desagradável com o transporte escolar, deixando o professor sem motivação para exercer 

seu trabalho. P.6: A distância ou deslocamento. P.7: A distância é o maior desafio. P.8: A 

desvalorização por parte de algumas pessoas, entidades entre outros. Podemos afirmar que 

já vem ocorrendo avanços significativos, mas infelizmente ainda prevalece ideias e 

pensamentos negativos tais como: “o campo é composto por pessoas ignorantes e que não 

sabem de nada”. P.9: O deslocamento entre os lugares onde moramos e trabalhamos, as 

condições de trabalho e hábitos, as vezes, diferenciados. 

Em outra pergunta semelhante à questão acima, os professores reforçam o desafio da 

distância entre seu local de moradia e o assentamento onde se localiza a referida escola, e 

acrescentam outros fatores, como podemos observar nas falas dos mesmos: P.1: A 

precariedade do transporte escolar. As estradas de acesso a escola em estado precário. A 

distância para chegar até a escola. P.2: Falta de material didático. P.3: Deslocamento, pois 

a escola fica muito longe da sede do município. P.4: A maior dificuldade são as turmas 

multisseriadas mas dá para trabalhar e os alunos aprenderem. P.5: Pessoalmente não vejo 

nenhum problema, aproveito e falo com convicção que amo atuar na escola do/no campo. 

Mais como mencionei anteriormente a desvalorização nos afeta em alguns momentos nos 

desmotivando em alguns aspectos. P.6: Um dos problemas é a relação com a família dos 

alunos. 

Portanto, identificamos que a maioria deles, coincidentemente, ou não, todos os que 

moram longe do assentamento onde a escola está localizada citaram que o maior desafio é o 

deslocamento, devido às péssimas condições nos transportes escolares etc. E apenas um 

professor, que citou anteriormente morar perto da escola, teve a resposta diferente, onde 

declarou que o seu maior desafio é a falta de valorização com as escolas e pessoas do Campo. 

Acreditamos que apesar de diferentes, as respostas da maioria em relação a esse último 

professor, estas estão relacionadas a uma mesma problemática, que é a desvalorização 

profissional enquanto professor de escolas do Campo, pois infelizmente estes não são fatos 

isolados, sendo bastante comum quando se trata, principalmente, da educação dessas 

localidades. Os professores revelam ainda diversos fatores, dentre os quais: “relação com 

família dos alunos, precariedade de transportes escolares, turmas multisseriadas”. Além disso, 

um dos professores destaca que não vê desafios ao se trabalhar em escola do campo, a não ser 

a desvalorização tanto profissional, quanto com a educação de maneira geral; e por último 

outro professor cita a falta de materiais didáticos, o que ao nosso entendimento é 
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contraditório, visto que em outro momento o mesmo menciona utilizar-se de diversos 

materiais didáticos em suas aulas. 

Em outra pergunta, buscamos saber se os professores reconhecem diferenças entre 

alunos que vivem no Campo e os que vivem na Cidade, e a maioria deles respondeu que 

“não”, enquanto o restante admitiu que já houve mais diferença, mas que atualmente existem 

condições iguais para que os alunos do Campo, assim como os da Cidade possam alcançar 

seus objetivos a partir da educação, como podemos observar nas descrições feitas pelos 

professores a seguir: P.4: Sim. Os alunos do campo buscam uma vida com mais 

responsabilidade, para estudar e ajudar os pais na roça, para sobreviver dignamente e 

futuramente realizar um sonho desejado. P.5: Os alunos do campo muitas vezes, ao invés de 

estudar vai trabalhar na roça com os pais. P.6: Já teve mais diferença, hoje é mínima, pois a 

tecnologia trouxe a internet, o celular e a televisão para o campo. P.7: Não, Todos aprendem 

do mesmo jeito que os da cidade. Como o campo está hoje em dia mais moderno podemos 

fazer um ótimo trabalho com os alunos do campo. P.8: Não, os alunos que vivem no campo 

têm os mesmos direitos de aprendizagem, como qualquer outro. São capazes de adquirir e 

melhorar as suas habilidades... P.9: Poucas diferenças, por exemplo, alguns hábitos e 

costumes. 

A partir disso, entendemos que a maioria defende não haver diferença entre alunos do 

Campo e da Cidade, pois ressaltam que eles possuem a mesma capacidade de aprendizado. 

No entanto, apenas um professor mencionou perceber uma diferença, sendo esta positiva, 

onde os alunos do Campo se sobressaem em relação aos da Cidade, pois destaca a motivação 

que estes têm para estudar, ou seja, que os alunos do Campo valorizam mais a Educação e a 

vê como uma alternativa para mudar a realidade que vive.  

Na pergunta seguinte os professores deveriam relatar se os conteúdos ensinados em 

sala de aula, na sua disciplina, correspondem à realidade dos alunos que vivem na zona 

rural (campo). Mediante a esse questionamento, os mesmos expressaram as seguintes 

respostas: P.1: Não. P.2: Não, pois trabalho com livros que não correspondem a realidade do 

campo tornando-se descontextualizado. P.3: Procuro adaptar. P.4: Sim, procuramos 

trabalhar de acordo com a realidade do campo e levando também outros conhecimentos. P.5: 

Procuro o máximo possível trabalhar de acordo com a realidade e o contexto dos alunos. 

Partindo e valorizando a sua linguagem verbal, costumes e tradições familiares e 

comunitárias. P.6: Muito pouco, por que o conteúdo dos nossos livros são geralmente, 

direcionados a realidade urbana. 
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Ao perguntarmos sobre os conteúdos dos livros estarem de acordo com as 

especificidades do Campo, a maioria dos professores dizem que “Não”, além de justificarem 

que tais materiais geralmente contemplam a realidade vivida nas Cidades, mas ressaltam que 

buscam sempre associar os conteúdos com a vivência dos alunos. Esta realidade é encontrada 

nas escolas do Campo de maneira geral, pois estas geralmente aparecem “submissas” ao 

contexto da Cidade, o que corresponde a livros didáticos, ou seja, a base para os conteúdos a 

serem dados em determinada escola do Campo frequentemente são direcionados a finalidades 

diferentes do seu contexto, daí a importância do professor enquanto mediador entender as 

propostas da educação do Campo, para poder lidar/adequar esses conteúdos com o contexto 

do aluno, e respectivamente, do lugar.  

Na pergunta seguinte, buscamos saber os recursos didático-pedagógicos, que os 

educadores mais utilizam em suas aulas. Em suas descrições eles apresentaram: P.1: Jogos 

educativos, livro didático, atividades xerografadas. P.2: Jogos educativos, brincadeiras e 

atividades xerocadas. P.3: Data show, filmes, caça-palavras, peças de teatro. P.4: Livro 

didático, livros diversos, jogos, pesquisas etc. P.5: Quadro; cartaz; gravura; slide; internet; 

computador; elementos da natureza; livros; textos impressos; filmes; música; desenhos; data 

show; maquete; mapas. P.6: Quadro, lápis, livros, data-show etc. 

Buscando conhecer os materiais que os professores utilizam em suas aulas, a 

maioria deles relata que utilizam-se de materiais diversos no momento de suas aulas, o que 

em nossa percepção é positivo, pois acaba diversificando as possibilidades de ensino-

aprendizagem, e ao mesmo tempo dando aos estudantes a oportunidade de conhecer outros 

instrumentos e novas tecnologias, que ao nosso entendimento podem facilitar o aprendizado, 

além de motivar os mesmos.  

Além disso, os professores destacaram ainda os livros didáticos mais utilizados por 

eles em suas aulas.  P.1: Eu gosto mais (volume 2). P.2: Tic-Tac. P.3: Os livros escolhidos 

por nós professores no programa nacional do livro didático – MEC. P.4: Girassol saberes e 

fazeres do campo. P.5: Editora Girassol que foi o escolhido pelos professores da rede 

municipal que atuam no campo. P.6: Português linguagens. Os professores relataram ainda se 

este material (livro didático) aborda conteúdos/temas relacionados aos alunos que vivem 

no campo. P.1: Não. São conteúdos muito distante da realidade dos nossos alunos. P.2: Não. 

P.3: Um pouco. P.4: O livro nos ajuda no nosso trabalho. P.5: Sim, porém de forma 

resumida e até mesmo um pouco distante da realidade local. P.6: Poucos conteúdos 

relacionados a nossa realidade. 
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Dessa forma, constatamos que todos eles utilizam das coleções escolhidas em conjunto 

pelos professores da rede Municipal de Ensino, isto é, os livros disponibilizados pelo MEC. 

Além disso, destacam que os livros não abordam conteúdos relacionados à vivência dos 

alunos, ou seja, não contemplam a realidade dos estudantes do Campo, de modo que alguns 

citam que os livros tratam de especificidades bastantes diferentes da dos alunos do Campo, e 

por isso buscam sempre estar readequando/associando o ensino com lugar para facilitar a 

aprendizagem dos alunos e, consequentemente, sua atuação em sala de aula. Talvez seja por 

isso que relataram anteriormente que usam diversos materiais didáticos na busca dessa 

possibilidade de ensino.  

Na sequência, buscamos saber se por lecionarem em escola situada no campo, eles 

se sentem menos valorizados em relação a professores que lecionam na cidade, onde 

solicitamos ainda para em caso de resposta positiva que a justificassem. Seguindo essa 

instrução, os professores apresentaram as seguintes concepções: P.1: Não, não me sinto 

desvalorizada em nenhum momento, pois valorizo meu trabalho em qualquer lugar, como 

também existe colegas que lecionam na cidade e faz parte do quadro da mesma escola que 

leciono. P.2: Sim, sinto bastante desvalorizada, pois os professores da zona urbana se acham 

superior a nós da zona rural. P.3: De jeito nenhum. P.4: Não, eu gosto de trabalhar no 

campo. Temos e desenvolvemos um ótimo trabalho. P.5: De jeito nenhum, pelo contrário é 

uma honra. Agora sinto que alguns profissionais que lecionam na cidade se consideram 

melhores, o que sabemos é que isso é somente preconceito por que o que é válido é uma boa 

prática pedagógica. P.6: Acho que não, nós temos a nossa devida importância. 

A partir disso, podemos dizer que a maioria não se sente desvalorizada devido lecionar 

no Campo, pois os professores justificam, dentre outras formas, que desenvolvem um bom 

trabalho. No entanto, uma professora afirma se sentir menos valorizada em relação aos 

professores da Cidade, pelo fato destes últimos se sentirem superior a eles que lecionam no 

Campo, reforçando e evidenciado na nossa concepção a ideia de Campo atrasado e Cidade 

avançada que se constitui, ainda, no imaginário social. 

Os professores destacam ainda que consideram importante existir currículo, 

conteúdos e materiais didáticos voltados para estudantes que vivem no campo, e alguns 

deles justificam o porquê dessa importância: P.1: Sim. É importante para que eles se sintam 

mais motivados e valorizados. P.2: Sim, porém os alunos teriam interesse se os conteúdos 

fossem voltados a sua realidade. P.3: Sim. P.4: É importante, assim como levar outros 

conhecimentos. P.5: Sim, o campo tem suas particularidades e devem ser respeitada e 

valorizada. P.6: Sim. 
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Então, os mesmos entendem como relevante tais aspectos, pois segundo eles, isto faz 

com que as particularidades destes indivíduos sejam reconhecidas e valorizadas, além de 

chamar mais atenção dos estudantes, visto que quando os alunos têm noção dos conteúdos 

que estão sendo ensinados fica mais fácil sua compreensão e assimilação, sendo praticado um 

ensino e aprendizagem de acordo com as perspectivas e propostas da Educação do Campo. 

Apesar de em uma das questões anteriores, terem relatado que não tinham conhecimento 

sobre as diretrizes que regem essa forma de ensino e aprendizagem, a reconhecem como 

importante e eficaz, o que em nossa concepção é um ponto positivo, visto que assim há uma 

valorização pelo aprendizado de qualidade e de acordo com o contexto dos alunos. 

No momento seguinte, os professores responderam a esse questionamento: em termos 

de aprendizagem, quem rende mais, os alunos do campo ou os alunos da cidade? Por 

quê? As respostas foram estas: P.1: Os alunos do campo são interessados e determinados 

para conseguir seus objetivos. P.2: Mesmo que os alunos do campo sintam-se interessados na 

maioria das vezes falta recursos didáticos para seus trabalhos. P.3: Pra mim, são 

semelhantes, mas abaixo do tolerável. P.4: Todos aprendem, sabemos que em todo canto 

existem alunos com maiores dificuldades. P.5: Impossível digo até, por que não temos como 

afirmar isso nem referente ao aluno do campo e o da cidade. Cada aluno é um ser individual, 

e o seu rendimento é bem particular. P.6: A aprendizagem é relativa. 

A maioria interpreta como relativo a questão da aprendizagem, pois afirmam que cada 

estudante tem suas particularidades, seja ele do Campo ou da Cidade. No entanto, um dos 

professores relata que os alunos do Campo são mais “interessados”, o que ao nosso 

entendimento o professor quis dizer, que apesar dos desafios que os mesmos enfrentam não 

desistem de estudar para tentar um futuro melhor. 

Para última pergunta do questionário (quais as perspectivas da educação realizada 

em localidades rurais, a exemplo desta escola?), os professores responderam: P.1: São 

muitas perspectivas: uma delas é acabar com o analfabetismo, e formar cidadãos críticos 

para futuramente ingressarem em uma universidade. P.2: As perspectivas são de boas 

realizações como fazer com que os alunos possa chegar a universidade. P.3: O problema não 

é a escola, mas, famílias desfeitas e as drogas estão contaminando o ambiente e minando as 

expectativas de melhoras. P.4: Que os alunos sejam cidadãos alfabetizados, críticos e 

construtores do conhecimento. P.5: São muitas as perspectivas: acabar com o analfabetismo; 

ver futuramente alunos ingressarem na universidade (atualmente já temos ex-alunos da 

referida escola cursando ensino superior e alguns com formação superior, eu, entre outros). 

E manter o baixo índice de evasão e repetência (atualmente é inexistente evasão e repetência) 
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na referida escola. P.6: A nossa perspectiva é que a educação nos proporcione 

aprendizagens reais aos nossos alunos. 

A maioria dos professores vê a educação das escolas do Campo como o acesso a 

oportunidades de igualdade, em que estes alunos terão formação cidadã de qualidade, 

preparando-os para ingressarem em um ensino superior. Portanto, compreendem a educação 

no espaço Rural como importante e significativa para as pessoas que ali vivem, onde a partir 

dela os mesmos terão possibilidades de ascensão social, e assim buscar novas oportunidades, 

de igual modo às pessoas que vivem em outros espaços (Cidade). 

Portanto, é relevante que professores compreendam/conheçam o lugar onde exercem 

suas atividades, pois à medida que isso não acontece as possibilidades de ensino e 

aprendizagem contextualizada e de qualidade também inexiste no respectivo local, ou seja, a 

forma como percebem o espaço que trabalham e a Educação do Campo, pode sim interferir na 

sua prática docente, seja de forma positiva ou negativa. Inclusive, contribui ainda na sua 

percepção sobre essas categorias aqui pesquisadas Campo, Cidade, Rural e Urbano, de modo 

que transmitem tal concepção em sala de aula aos seus alunos, o que justifica o fato de suas 

representações se assemelhar a de seus alunos, pois da mesma forma que os alunos, os 

professores associam negativamente o Campo ao atraso. No entanto, ressaltam positivamente 

a tranquilidade, que o mesmo oferece a quem nele vive, enquanto para Cidade as 

representações também se repetem a dos estudantes, que por um lado a destacam como 

desenvolvida e moderna, enquanto por outro lado atribuem como fator negativo a poluição, a 

violência, barulho etc.. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal dessa pesquisa foi identificar as representações sociais de Campo, 

Cidade, Rural e Urbano de alunos, ex e atuais professores e diretora da Escola Municipal 13 

de Maio, zona rural de Upanema/RN, onde utilizamos de diferentes procedimentos 

metodológicos, já descritos anteriormente, sendo estes de fundamental importância nas 

discussões e resultados por nós encontrados, o que fez chegar a algumas considerações: 

Conforme esses procedimentos, buscamos entender essas categorias (Campo, Cidade, 

Rural e Urbano) da pesquisa utilizando a teoria das Representações Sociais. Esta aparece e se 

destaca como uma ferramenta essencial na forma de captar e analisar as concepções aqui 

destacadas pelo público da pesquisa, de modo que através delas podemos interpretar a que 

essas expressões estão relacionadas/ancoradas e como se definem perante a sociedade de 

maneira geral. Sendo assim, as Representações Sociais constituem-se em um elemento de 

pesquisa que pode ser utilizado para os diversos contextos, ou seja, outras problemáticas 

podem ser analisadas a partir das Representações Sociais, sendo esta uma de suas 

características que a define como importante no âmbito científico e social. 

É preciso reconhecer o Campo e a Cidade enquanto espacialidades que se relacionam, 

mostrando que esta relação é evidente e pode ser percebida nas práticas cotidianas que 

envolvem esses dois lugares, pois esta percepção de atraso atribuída ao Campo se constitui, 

principalmente, pelo não entendimento ou reconhecimento, deste, como fundamental, para 

existência da Cidade, o que propicia para que estes apareçam como separados e 

independentes, nas falas e discursos presentes nos diversos espaços da sociedade, dando e 

reforçando o Campo a condição de submisso/inferior a Cidade, nos aspectos, sociais, 

econômicos, culturais, dentre outros.  

Assim como o Campo e a Cidade, o Rural e o Urbano necessitam ser entendidos como 

realmente são e o quanto significam para os processos e atividades que constituem e definem 

essas duas primeiras categorias, respectivamente. Para isso, antes de tudo é pertinente destacar 

que estes não são a mesma coisa e, também, não são extensões/continuação destes, mas sim o 

que constituem a Cidade e o Campo enquanto espacialidades materializadas. 

A escola tem fundamental contribuição e importância nessas questões, principalmente, 

pelo fato de ser caracterizada como do Campo e, também, pelo lugar/contexto ao qual está 

inserida, de modo, que ela enquanto instituição educacional, promotora da formação de 

cidadãos para/na sociedade, pode/deve colaborar com o conhecimento acerca das definições e 

relações estabelecidas pelas categorias pesquisadas (Campo, Cidade, Rural e Urbano), 
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promovendo assim, conhecimentos em sala de aula a partir de práticas cotidianas relacionadas 

a essas categorias, isto é, numa perspectiva da Educação do Campo, mostrando e reforçando 

para os alunos sua importância neste contexto.   

           As contribuições significativas neste processo farão com que as representações aqui 

expressas pelos alunos, ex e atuais professores e diretora da escola, possam mudar, ganhar 

novos rumos, de modo que não se repitam, nem sejam repassadas às gerações futuras, 

principalmente, através do âmbito educacional.  

É importante que o Campo não seja relacionado ao atraso, ou remetido a coisas 

negativas, e sim que ganhe uma nova percepção/representação, sendo reconhecido como 

fundamental para existência e manutenção da Cidade, ou seja, que essa visão dicotômica 

ainda associada a estas categorias seja desmitificada, principalmente pelas escolas.  

Vale destacar que, o intuito não é desmerecer/desvalorizar a Cidade enquanto uma 

espacialidade, pois esta, assim como o Campo possui seu valor e relevância para as pessoas 

que nela vivem/habitam, mas que pelo Campo aparecer por diversas vezes relacionado a 

aspectos negativos e muitas vezes receber comentários preconceituosos, sentimos a 

necessidade de estar destacando e enaltecendo-o como uma espacialidade fundamental para o 

desenvolvimento das questões sociais e, também, do seu par dialético (Cidade).    

A partir desse estudo, foi possível ainda constatar outras problemáticas que poderão 

ser estudadas/pesquisadas em outras oportunidades, inclusive envolvendo a área de estudo das 

Ciências da Natureza. Portanto, é essencial a realização de pesquisas baseadas na 

problemática aqui apresentada mediante a Teoria das Representações Sociais, não apenas para 

educação, ou para um lugar em específico, visto que as concepções encontradas na pesquisa 

se repetem em outras localidades, por ser uma realidade que envolve toda uma sociedade, seja 

ela do Campo ou da Cidade, e não apenas no âmbito social, mas também cultural. Sendo 

assim é necessário que a sociedade de maneira geral, perceba e entenda essas categorias 

(Campo e Cidade) como relacionáveis e dependentes uma da outra, de modo que a 

inexistência dessa compreensão interfere em diversos e diferentes aspectos e podem 

estabelecer relações e definições distorcidas acerca das mesmas, como é o caso da percepção 

de atraso frequentemente associada ao Campo.  
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA (DIRETORA DA ESCOLA) 
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PERFIL DA ENTREVISTADA 

Qual seu Nome? 

Data de Nascimento? 

Onde você mora? 

Qual a sua formação? 

Sexo: 

Cor: 

QUESTIONAMENTOS 

1.  Quanto tempo faz que você trabalha nessa escola? 

2.  Qual público a escola atende atualmente? 

3.  Quantos alunos a escola atende? 

4.  Quais as séries que a escola atende? 

5.  Quantos professores a escola tem? 

6.  Quem são esses professores? 

7. Qual o total de funcionários da instituição? 

8. Qual a origem dos alunos da escola?  (buscar saber se esses alunos são filhos de 

trabalhadores rurais, se são oriundos de assentamentos?) 

9.  Existem turmas multisseriadas? Se sim, Quantas? 

10.  Qual o número de professores efetivos 

11.  Qual o número de professores contratados? 

12.  Qual o número de transportes? 

13.  Quais os turnos de funcionamento? 

14.  Qual o total de turmas e séries? 

15.  Em que ano e por quais motivos a escola foi criada? 

16.  A escola possui algum projeto ligado ao campo (zona rural)? 

17.  Quais os principais entraves/problemas que a escola enfrenta? 

18.  O Projeto Pedagógico da escola tem alguma proposta de ação pedagógica para 

atender as necessidades dos alunos que moram na zona rural (campo)? Se sim, quais 

ações pedagógica e/ou projetos? 

19.  Vocês têm conhecimento das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

escolas do campo? A escola segue essas diretrizes? Quais especificamente? Se não 

segue, por qual motivo? 

20.  Com relação aos alunos que são oriundos da zona rural (campo), existe evasão dos 

mesmos? Qual o número anual? Por que motivo(s) deixam a escola (deixam de 

estudar)? 

21.  É importante que o Estado mantenha escola no campo? Por qual (is) motivo(s)? 

22.  Atualmente, você acha que a escola consegue atender adequadamente as 

necessidades dos alunos residentes na zona rural (campo)?  

23. Para você o que é Campo? 

24. Para você o que é Rural? 

25. Para você o que é Cidade? 

26. Para você o que é Urbano? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (EX-PROFESSORAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

Qual seu Nome? 

Data de Nascimento: 

Onde você mora? 

Há quantos anos reside nessa comunidade? 

Sempre morou neste local? 

Qual a sua formação? 

O que faz atualmente? 

Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

Cor: 

QUESTIONAMENTOS 

1. Como e porque surgiu a Escola Municipal 13 de Maio? Em que ano? 

2. Relate como era a instituição antigamente. 

3. Onde funcionavam as atividades da escola? 

4. Qual o público que a escola atendia? 

5. Quantos funcionários a escola tinha naquela época? 

6. Quantos professores a escola tinha na época? 

7. Quem são esses professores? 

8. Esses professores eram todos da comunidade? 

9. Qual (is) a (s) série (s) funcionava na instituição? 

10. Quantos alunos a escola recebia no inicio de sua fundação? De onde vinham esses 

alunos? 

11. Você trabalhou por quanto tempo na instituição? 

12. Para você o que é campo? 

13. Para você o que é cidade? 

14. Para você o que é rural? 

15. Para você o que é urbano? 
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APÊNDICE C 

 QUESTIONÁRIOS (ALUNOS DO 5º ANO) 
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PERFIL  

Nome: 

Data de Nascimento: 

Onde você mora?                                         Sempre morou neste local? 

Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

Cor: 

QUESTIONAMENTOS 

1. Você sempre estudou em escola do campo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

2. Faça um desenho que pra você represente o campo e abaixo coloque três palavras que 

faz você lembrar desse lugar. 

3.  Desenhe algo que te faz lembrar a cidade e abaixo coloque três palavras que faz você 

lembrar desse lugar. 

4.     Pra você o que é rural? Represente em forma de desenho e coloque abaixo três 

palavras que te faz lembrar desse lugar. 

5.   Para você o que é urbano? Represente em forma de desenho e coloque abaixo três 

palavras que te faz lembrar desse lugar. 

6.   Se você pudesse escolher entre o campo e cidade para morar, qual você escolheria? 

Por quê? 
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APÊNDICE D  

QUESTIONÁRIOS (ALUNOS DO 6º E 7º ANO) 
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PERFIL  

Nome: 

Data de Nascimento: 

Onde você mora?                                      Sempre morou neste local? 

Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

Cor: 

QUESTIONAMENTOS 

1.   Você sempre estudou em escola do campo? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

2. Descreva o que é campo para você. 

3. Descreva o que é cidade para você. 

4. Descreva o que é rural para você. 

5. Descreva o que é urbano para você. 

6. Para você qual a diferença entre campo e cidade? 

7. Para você o que é semelhante entre campo e cidade? 

8. Se você pudesse escolher entre o campo e cidade para morar, qual você escolheria? 

Por quê? 

9.  Se você pudesse escolher entre o campo e cidade para estudar, qual você escolheria? 

Por quê? 

10. Você já estudou, nessa escola, algum conteúdo/assunto sobre campo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, o que? Você lembra? 

11.  E sobre cidade, você já estudou algum conteúdo/assunto aqui nessa escola? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, o que? Você lembra? 

12.  Os livros que você usa em sala de aula têm algum conteúdo/assunto sobre campo e 

cidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, o que? Descreva. 

13. Na escola tem alguma festa que te faz lembrar o campo e cidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, que festas são estas? Descreva. 
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APÊNDICE E 

QUESTIONÁRIOS (ATUAIS PROFESSORES) 
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PERFIL  

Nome: 

Data de Nascimento: 

Onde você mora:                                     Sempre morou neste local? 

Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

Cor: 

Formação/ano: 

Tem especialização? Em quê? 

Tem mestrado? Em quê e em que ano fez? 

Tem doutorado? Em quê e em que ano fez? 

Há quanto tempo leciona? 

Você teve alguma formação para trabalhar em escola e com alunos do campo? 

QUESTIONAMENTOS 

1. Quanto tempo faz que você trabalha nessa escola? 

2. Você lecionou em outras escolas no campo? Onde?  

3. Qual a disciplina que você leciona na escola e qual a importância dela para os alunos 

do campo? Por quê? 

4. Para você o que é campo? Represente em três palavras. 

5. Classifique essas palavras de acordo com a ordem de importância que você dá a cada 

uma delas. 

6. Justifique a ordem de importância dada às palavras acima. 

7. Para você o que é cidade? Represente em três palavras.  

8. Classifique essas palavras de acordo com a ordem de importância que você dá a cada 

uma delas. 

9. Justifique a ordem de importância dada às palavras acima. 

10. Para você o que é rural? Represente em três palavras. 

11.  Classifique essas palavras de acordo com a ordem de importância que você dá a 

cada uma delas. 

12.  Justifique a ordem de importância dada às palavras acima. 

13.  Para você o que é urbano? Represente em três palavras. 

14.  Classifique essas palavras de acordo com a ordem de importância que você dá a 

cada uma delas. 

15.  Justifique a ordem de importância dada às palavras acima. 

16.  Você mora perto ou longe da escola?  

17.  Como chega até a escola? Transporte próprio ou da escola? 

18.  Vocês têm conhecimento das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

escolas do campo? Se sim, como a escola trabalha pedagogicamente com essas 

diretrizes? 

19.  Quais os maiores desafios de se trabalhar em escolas localizadas nas zonas rurais 

(campo)? 

20.  Para você existem diferenças entre alunos que vivem no campo e alunos que vivem 

na cidade? Se sim, quais? 

21. Para você, os conteúdos ensinados em sala de aula, em sua disciplina, correspondem 

à realidade dos alunos que vivem na zona rural (campo)? 

22.  Que recursos didático-pedagógicos você mais utiliza em suas aulas? 

23. Qual o livro didático que você utiliza em suas aulas? 

24. Esse livro aborda conteúdos/temas relacionados aos alunos que vivem no campo? 

25. Quais os principais entraves/problemas por você vivenciados com relação a se 
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trabalhar em escola localizada no campo? 

26. Por lecionar em uma escola situada no campo, você se sente menos desvalorizado 

em relação a professores que lecionam na cidade? Justifique. 

27. Você considera importante existir currículo, conteúdos e materiais didáticos 

voltados para estudantes que vivem no campo?  

28. Em termos de aprendizagem, quem rende mais, os alunos do campo ou os alunos da 

cidade? Por quê? 

29. Para você, quais as perspectivas da educação realizada em localidades rurais, a 

exemplo desta escola? 


