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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta como tema o livro didático do campo e a reflexão sobre o currículo 

escolar. Essa proposta é decorrente do seguinte questionamento: Como o livro didático adotado 

na escola do campo é utilizado pelos professores na construção do currículo para esta escola do 

Assentamento? Para alcance da resposta definiu-se os objetivos da pesquisa: geral – Investigar 

o uso do livro didático como recurso utilizado pelos professores na construção do currículo da 

unidade escolar do Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio-PI. Específicos – Caracterizar 

o processo de elaboração da proposta curricular desta unidade escolar de Reforma Agrária 

Ambrósio, a partir do livro didático; Conhecer os elementos constitutivos da organização 

curricular da unidade escolar a partir do livro didático. Eis alguns teóricos que fundamentam 

este estudo: Arroyo (2006); Fracalanza e Neto (2006); Veiga (1995) e outros. Para estruturação 

do enfoque metodológico, dentre os autores utilizados, destaca: Gil (2002), no que diz respeito 

ao desenvolvimento do estudo de caso, acrescido pela aplicação de questionário com as 

participantes, que se trata de três professoras da escola supracitada. O livro didático, 

considerado como um recurso de valor social e cultural na prática escolar, é ainda um dos meios 

mais utilizados no âmbito escolar, que auxilia os professores na construção do currículo e 

planejamento das aulas. Além disso, constitui-se como uma ferramenta na construção de um 

currículo contextualizando à realidade dos camponeses. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Livro Didático. Currículo Escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

This research presents as a theme the textbook of the field and the reflection on the school 

curriculum. This proposal is due to the following question: How did the textbook adopted in 

the field school used by teachers in the construction of the curriculum for this school of the 

Settlement? In order to reach the answer the research objectives were defined: general - To 

investigate the use of the didactic book as a resource used by the teachers in the construction of 

the curriculum of the school unit of the Ambrósio-PI Agrarian Reform Settlement. Specific - 

To characterize the process of elaboration of the curricular proposal of this school unit of 

Agrarian Reformation Ambrósio, from the didactic book; To know the constitutive elements of 

the curricular organization of the school unit from the textbook. Here are some theorists who 

base this study: Arroyo (2006); Fracalanza and Neto (2006); Veiga (1995) and others. For the 

structuring of the methodological approach, among the authors used, Gil (2002) emphasizes the 

development of the case study, plus a questionnaire with the participants, which is about three 

teachers from the above mentioned school. The textbook, considered as a resource of social and 

cultural value in school practice, is still one of the most used means in school, which assists 

teachers in the construction of curriculum and class planning. In addition, it constitutes a tool 

in the construction of a curriculum contextualizing the reality of peasants. 

 

Keywords: Field Education. Textbook. School curriculum. 
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INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho apresenta como tema livro didático do campo e a construção do 

currículo escolar. Essa proposta investigativa tem por objetivo geral: Investigar o uso do livro 

didático como recurso utilizado pelos professores na construção do currículo da unidade escolar 

do Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio-PI. Seguido dos seguintes objetivos 

específicos: Caracterizar o processo de elaboração da proposta curricular da unidade escolar do 

Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio-PI, a partir do livro didático; Conhecer os 

elementos constitutivos da organização curricular da unidade escolar do Assentamento de 

Reforma Agrária Ambrósio-PI a partir do livro didático. 

Essas proposições configuram-se como uma abertura para o diálogo com os 

professores acerca do reconhecimento do livro didático do campo como uma ferramenta na 

construção de um currículo contextualizado à realidade do assentamento. Desenvolveremos 

uma discussão a partir das questões do currículo, discorrendo sobre seus princípios no âmbito 

da Educação do Campo.  

Considerado como um recurso de valor social e cultural na prática escolar, o livro 

didático é ainda um dos meios mais utilizados no âmbito escolar, que auxilia os professores na 

construção do currículo e planejamento das aulas. Nessa perspectiva, o nosso interesse em 

analisar o uso do livro didático, emergiu de minha1 experiência na escola do Assentamento, 

enquanto professora da referida escola e moradora da localidade, em que foi possível perceber 

que o referido recurso é um dos poucos instrumentos utilizados na organização curricular. Com 

base nessa realidade, veio o interesse em investigar sobre: como o livro didático adotado na 

escola do campo é utilizado pelos professores na construção do currículo na unidade escolar do 

Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio-PI?  

Vale destacar que antes do estabelecimento do Programa Nacional do Livro Didático 

do Campo - PNLD (2013), o livro didático adotado nas escolas do campo eram os mesmos 

utilizados nas escolas urbanas, desconsiderando as especificidades camponesas. Embora 

tenham lançado Edital de Convocação 04/2014 – Coordenação Geral dos Programas do Livro 

– CGPLI , para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o PNLD do campo, 

                                                             
1 O relato de experiência de vida pessoal e profissional descrito nesta introdução está escrito na 1ª pessoa do 

singular, com o intuito de identificar a pesquisadora principal deste trabalho. Passado o relato, retomamos a escrita 

na 1ª pessoa do plural. 

 

 

 

 



9 

 

 
 

as obras que chegaram às escolas do campo, ainda são alvo de críticas pelos profissionais da 

educação quanto a descontextualização do conteúdo abordado nos livros para com a realidade 

do Campo.   

De acordo com Fracalanza e Neto (2006, p.35), “a preocupação com a qualidade do 

livro didático tem início em 1994, quando surge a primeira avaliação do MEC sobre os livros 

didáticos”. Os autores relatam que para a realização desta avaliação, foi reunido um grupo de 

professores para analisar aspectos pedagógicos e também os conteúdos programáticos. A 

avaliação deu origem ao primeiro documento de avaliação dos livros de 1ª a 4ª séries de todas 

as disciplinas. Este documento foi denominado de Guias de Livros Didáticos. O primeiro Guia 

de 1ª a 4ª série foi publicado em 1996. Posteriormente, a avaliação dos livros didáticos foi 

ampliada para os livros de 5ª á 8ª séries e a primeira publicação do Guia ocorreu no ano de 

1999. (FRACALANZA; NETO, 2006). 

No entanto, o livro didático não é o único recurso para construção do currículo escolar, 

pois entendemos que currículo ultrapassa a ideia de organização de disciplinas. Trata-se um 

compêndio de conhecimentos que norteará o processo de ensino e de aprendizagem, 

contemplando além da grade curricular, que refere-se aos conhecimentos disciplinares a 

realidade em que os atores deste processo estão inseridos, incluindo a cultura local e as relações 

tecidas no interior da escola. Portanto, nossa compreensão de currículo se fundamenta nos 

estudos de Silva (2015) que apresenta em seus estudos uma concepção de currículo intrínseca 

aos elementos identitários de determinada realidade, apresentando categorias como a cultura, 

gênero, identidade, subjetividade, poder, que estão além da discussão tradicional de currículo, 

que enfatizam as categorias ensino, avaliação, conteúdo, objetivos e outras.  

A definição apresentada pelo autor ultrapassa a concepção de uma organização de 

disciplinas chegando ao nível identitário, ou seja, currículo é identidade, envolvendo a 

subjetividade, cultura, gênero, representações sócias, relações de poder, dentre outras categorias 

inerentes ao processo identitário. 

Com base no entendimento explicitado acima, consideramos nosso trabalho pertinente, 

à medida que entendemos que currículo escolar do campo, mais especificamente do 

Assentamento em investigação, necessita ser formulado com base nas especificidades locais, 

quanto aos saberes e fazeres de sua população, sem desconsiderar os conhecimentos científicos 

universalmente construídos. Portanto, analisar o livro de didático do campo é um modo de 

produzir para o reconhecimento da proposta curricular construída nos espaços camponeses. 
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A organização da pesquisa se configura pela estruturação em quatro capítulos, além 

das considerações finais, apresentados a seguir com a intenção de focalizar os princípios 

metodológicos deste estudo. Esta Introdução trata-se do primeiro capítulo. 

O segundo capítulo, Pressupostos metodológicos da pesquisa, justificamos a nossa 

opção metodológica e apresentamos a caracterização da pesquisa, no que diz respeito ao campo, 

aos interlocutores, aos instrumentos e aos procedimentos investigativos. No terceiro capítulo, 

intitulado Livro didático do campo em interface com o currículo escolar, se destaca a 

fundamentação teórica que norteia a discussão deste trabalho. Já no quarto capítulo está 

concentrada a análise dos dados produzidos na investigação. Nas Considerações Finais, 

sistematizamos as discussões, retomando os objetivos da monografia, de modo a revelar os 

elementos e as finalidades do estudo. Dentre os resultados alcançados foi possível constatar que 

o livro didático é um dos recursos mais utilizados pelos docentes na elaboração do currículo 

escolar, além de ser um dos poucos, ou único, recurso que as escolas dispõem. 
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CAPITULO II 

 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresentaremos a caracterização da pesquisa, o campo e os sujeitos de 

investigação, os instrumentos e procedimentos de coleta de dados, bem como o tipo de análise, 

levando em consideração os objetivos da pesquisa. A pesquisa foi iniciada por meio da 

assinatura voluntária do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa (APÊNDICE 

A), mediante a seleção das interlocutoras. A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Escolar do 

Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio, localizado na zona rural do município de 

Geminiano, região do Semiárido piauiense, conforme apresentaremos a seguir.  

 

2.1 Caracterizando a Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta investigação acerca da análise do uso do livro didático, 

enquanto instrumento de construção do currículo, optamos pela abordagem qualitativa, por 

considerar adequada à natureza do objeto de estudo. Destacamos como método o estudo de 

caso, por conferir a análise de uma determinada realidade, com base em Gil (2002, p. 54) pois 

o mesmo destaca que o "estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, permitindo seu 

amplo e detalhado conhecimento [...]”, com o objetivo de obter dados relativos a construção do 

currículo pelos professores, por intermédio do livro didático, os quais são os sujeitos dessa 

pesquisa.  

O campo de investigação, foi a Unidade Escolar do Assentamento de Reforma Agrária 

Ambrósio, construída no ano de 2000, tem uma estrutura predial conservada e arejada, dispõe 

de duas salas de aulas, uma cantina, uma sala de laboratório para informática e um banheiro. A 

escola oferta o ensino fundamental menor e conta com um número de 72 alunos, nos turnos 

manhã e tarde.  

 

2.2 Interlocutoras da Pesquisa 

 

 Para a realização desta pesquisa contamos com a participação de três professoras que 

atuam na escola do Assentamento. Para preservar o anonimato das interlocutoras atribuímos 

pseudônimo, Girassol, Violeta e Jasmim para identificá-las, bem como os seus relatos. Todas 

as interlocutoras possuem nível superior, nas seguintes graduações: Girassol é licenciada em 
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história; Violeta e Jasmim possuem Licenciatura Plena em Pedagogia. Apesar de atuarem na 

escola do Assentamento sua atuação no magistério é anterior ao ingresso nessa escola. A 

professora Girassol tem 14 anos de magistério no Ensino Infantil e Fundamental. A Professoras 

Violeta está com 18 anos no Ensino Fundamental até a 5ª série. E a professora Jasmim, exerce 

a docência há 12 anos no Assentamento.  

 Além da profissão que exercem na educação formal no Assentamento, são ainda donas 

de casa, mãe, esposa, voluntárias da Associação de Moradores, catequistas da Igreja Católica, 

tem participação ativa defendendo os direitos dos camponeses, que muitas vezes são negados 

 

2.3 Procedimentos de produção e análise dos dados 

 

Em virtude dessa abordagem e, de acordo com os objetivos desta pesquisa, 

utilizaremos o questionário (APÊNDICE B), com o intuito de que as interlocutoras relatem suas 

impressões sobre a construção do currículo desenvolvido na escola do Assentamento. Além 

desse instrumento, discutimos sobre a legislação vigente, que dispõe sobre tal temática. De 

posse das informações produzidas pelos instrumentos da pesquisa, desenvolvemos a 

organização e categorização dos dados, mediante a técnica de análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2000, p. 37), que trata-se de “[...] uma operação que permite a classificação dos 

elementos de significação constitutivas, da mensagem”. Ou melhor, consiste em interpretar o 

que significa a mensagem oral e/ou escrita em um discurso. Assim, após a aplicação do 

questionário e de posse do referencial teórico, os dados foram organizados tendo por base os 

objetivos para o recorte das informações.  

Sobre questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. Assim, nas questões de cunho empírico, o 

questionário é uma técnica que servirá para coletar as informações da realidade do local 

pesquisado. 

O questionário como instrumento de pesquisa é uma técnica de investigação composta 

por um número grande ou pequeno de questões apresentadas por escrito, que tem por objetivo 

propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. Construir um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas irão 

proporcionar dados ao pesquisador para descrever as características da população pesquisada 
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(GIL, 2002). Portanto, a linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta, para que 

o interlocutor compreenda o que está sendo perguntado. 
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CAPITULO III 

 

LIVRO DIDÁTICO DO CAMPO EM INTERFACE COM O CURRICULO 

ESCOLAR 

 

Neste capítulo discorreremos sobre duas temáticas, a primeira sobre o Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD, mais especificamente o PNLD do Campo, que traz como 

proposta a contextualização dos conteúdos abordados no livro didático com a realidade 

camponesa. A segunda temática é sobre o Currículo Escolar, no que compreende a sua definição 

e elaboração.  

 

 

3.1 PNLD do Campo 

 

O PNLD é um programa voltado à distribuição de obras didáticas aos estudantes da 

rede pública de ensino brasileira. No entanto, temos o conhecimento pela legislação que as 

escolas do campo não tinham acesso a um livro didático, muito menos, que contemplasse suas 

especificidades. A Resolução n. 40/2011, que dispões sobre o Programa Nacional do Livro 

Didático do Campo (PNLD Campo) para as escolas do campo estabelece: 

 

Art. 1º Prover as escolas públicas de ensino fundamental que mantenham 

classes multisseriadas ou turmas seriadas do 1º ao 5º ano em escolas do campo 

com livros didáticos específicos no âmbito do Programa Nacional do Livro 

Didático do Campo (PNLD Campo). 

§ 1º As escolas beneficiárias receberão livros didáticos consumíveis, 

abrangendo os componentes curriculares de Alfabetização, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, integrados em 

coleções multisseriadas ou seriadas, disciplinares, interdisciplinares ou por 

área do conhecimento, que tenham propostas pedagógicas com organização 

curricular adequada [...]. 

§ 2º Os acervos de dicionários e obras complementares e outros materiais 

continuarão sendo fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), regido por resolução específica do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme os critérios próprios de 

atendimento. 

§ 3º As obras adquiridas e distribuídas no âmbito desta Resolução passam a 

substituir os cadernos de ensino e aprendizagem e outros materiais impressos 

até então utilizados ou previstos na composição pedagógica de outros 

programas voltados ao mesmo público. 

[...]. (BRASIL, 2011, p. 1-2) 
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Com base na citação acima, é possível constatar que a política de implantação do livro 

didático do campo é tardia em relação às escolas da zona urbana, implicando no não 

reconhecimento da diversidade. A Resolução Nº. 40/2011, ainda prevê as competências do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dentre elas, a elaboração de editais 

de convocação para avaliação e seleção de obras para o Programa, orientações para escolha dos 

livros e a distribuição integral das obras são feitas a cada três anos e nos anos seguintes o FNDE 

fará reposição para atender as novas matrículas. 

O que dispõe o PNLD do Campo pode ser considerado um marco para as escolas do 

campo, no que diz respeito ao reconhecimento de realidades diferentes entre o campo e a cidade. 

No entanto, a oferta e variedade de livros didáticos para o campo não se apresenta com 

variedade de escolhas que as escolas da zona urbana dispõem. Se consideramos a Educação do 

Campo como uma proposta educativa que ultrapassa a transmissão de conteúdos 

universalmente legitimados pelas áreas de conhecimento, entendemos que o livro didático do 

campo precisa permitir a articulação dos conteúdos disciplinares com os saberes camponeses. 

Nessa perspectiva, a utilização do livro didático como recurso na construção do 

currículo escolar é permeada por significados, já que esse instrumento carrega em sua 

organização elementos culturais, representativos e concepções sobre a realidade camponesa, 

isto é, no que se refere ao currículo, o livro didático atua como uma referência cultural. Díaz 

(2011, p. 612) chama atenção para as representações culturais contidas no livro didático: 

 

As narrativas contidas no livro didático, que indicam explícita ou 

implicitamente certas ideias sobre o conhecimento, sobre a organização da 

sociedade, sobre a legitimidade de certas práticas culturais só evidenciam sua 

estreita relação com o currículo, como categoria de conhecimento pedagógico. 

São várias as relações que podem ser estabelecidas entre este recurso e o 

currículo, este artefato presente diariamente nas salas de aula, com o seu 

corpus de informações e abordagens metodológicas que, em muitos casos, 

determina as relações pedagógicas e as estratégias de ensino e de 

aprendizagem entre professores e estudantes.  

 

Com base na citação é perceptível que o livro didático, bem como a sua influência 

sobre o currículo escolar, legitima em forma de conteúdos as práticas culturais que se almejam. 

Além disso, a elaboração do currículo inclui os componentes curriculares, conteúdos, base 

teórica, representações culturais e até mesmo a identidade da comunidade escolar. O currículo, 

a partir do momento que elege seus elementos, traduz suas concepções para com a educação e 

torna visível que sua construção é um espaço de disputa para definir seus princípios. Entretanto, 

vale ressaltar que dentre os elementos constitutivos do currículo o mais conhecido ainda é o 
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livro didático. Díaz (2011, p. 613) coaduna com essa afirmação: 

 

[...] o principal material disponível para os professores, e nele são organizados 

os conteúdos de um curso e se operacionalizam, em nível didático, as 

prescrições de um programa curricular oficial. Atua como mediador entre o 

currículo prescrito, planejado ou projetado e o currículo praticado. (DIAZ, 

2011, p. 613) 

 

É compreensível que seja o principal recurso utilizado pelos professores na construção 

do currículo, pois é trabalhado o ano inteiro e é um dos poucos materiais comuns na maioria 

das escolas e traz em sua organização a conversão de seus interesses.  

 

3.2 O Currículo Escolar 

 

O entendimento de currículo assumido nesta pesquisa segue as explicitações de Silva 

(2015) que diz respeito ao papel formativo do currículo, que considera as relações sociais no 

processo identitário de sua construção, em que apresenta a seguinte concepção: 

 
O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo 

é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa 

realidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento 

de identidade. (SILVA, 2015, p. 150) 

 

Embora a concepção anterior revela a amplitude no entendimento do que venha ser 

currículo e seus alcances, podemos apresentar uma perspectiva mais técnica sobre a definição 

de currículo Veiga (1995, p. 82) destaca que: 

 

[...] o currículo é um instrumento de confronto de saberes: o saber 

sistematizado, indispensável à compreensão crítica da realidade, e o saber de 

classe, que o aluno representa e que é resultado das formas de sobrevivência 

que as camadas populares criam. Valoriza o saber de classe e coloca como 

ponto de partida para o trabalho educativo. 

 

Lutar pela melhoria da Educação do Campo é lutar por dar condições de manutenção 

o homem no seu local de origem, consequentemente, é lutar por uma educação, uma escola, um 

currículo que valoriza os saberes camponeses e os modo de vida do campo. Arroyo (2006) 

aponta que é preciso mudar o pensamento de que o homem do campo está em condição inferior, 

reconhecendo o seu valor enquanto homem e cidadão que reside no campo e possui uma cultura 
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que lhe é própria. Nesta perspectiva de valorização do homem do campo, é necessário 

reconhecer que neste local não apenas se reproduz, mas produz uma pedagogia. 

Entendemos, desse modo, que o currículo das escolas do campo deve ser construído a 

partir das identidades dos sujeitos rurais, principais mobilizadores das propostas de Educação 

do Campo e articuladores de um projeto emancipatório enraizado na cultura e na luta pela sua 

consolidação na sociedade. Uma vez que as singularidades dos sujeitos do campo em seu espaço 

cultural se encontram demarcadas pelos diversos conhecimentos cotidianos de sua realidade, 

os desafios para a prática educativa permanecem os mesmos, o que leva os educadores a 

reproduzirem o mesmo discurso, metodologias e normas a serem seguidas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os processos de discussão de eixos temáticos referentes à 

concepção das interlocutoras sobre currículo e os elementos constitutivos do currículo escolar. 

Sabemos que o desenvolvimento de uma investigação requer o tratamento dos dados 

produzidos, no que se refere às discussões teóricas e a exigência ética na análise do material. 

De posse do material empírico iniciamos as leituras e discorremos a análise.  

 

 

4.1 Construção do Currículo Escolar: concepção, participação e elementos constitutivos 

 

No capítulo anterior apresentamos e discutimos sobre a concepção de currículo que 

fundamenta o entendimento para análise dos dados. Para a produção dos dados aplicamos um 

questionário com as interlocutoras em que vamos apresentar os recortes de suas respostas, com 

vistas a alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa. Perguntamos as interlocutoras sobre 

as suas concepções de currículo: 

 

São disciplinas, atividades, para um determinado curso. Também é uma ferramenta na 

construção da prática escolar. (Girassol) 

 

Sequência de disciplinas e atividades previstas para um curso. Ex.: o currículo do ensino 

fundamental. (Violeta)  

 

É uma sequência de atividades previstas para ser constituída conforme a realidade escolar. 

(Jasmim) 

 

A concepção de currículo apresentada pelas interlocutoras revela uma concepção 

tradicional, de que currículo está limitado às disciplinas e às atividades desenvolvidas no 

processo de ensino.Diante da realidade do Assentamento, os relatos não ultrapassam a dimensão 

prática de operacionalização dos conteúdos. Timidamente, Violeta faz menção a realidade 

escolar, mas não ao contexto do Assentamento. No entanto, Veiga (1996, p. 26) nos mostra 

uma concepção de currículo mais ampla, como elemento constitutivo da organização escolar, 

que “implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm um mesmo objetivo e a opção 

por um referencial teórico que o sustente”. 
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De posse da concepção de currículo das interlocutoras, consideramos necessário 

indagar a elas sobre que elementos compõem a organização curricular da Escola do 

Assentamento Ambrósio? 

 

Os planejamentos, a escolha dos livros didáticos e as datas comemorativas. (Girassol) 

 

As diretrizes nacionais e o Projeto político pedagógico (PPP). (Violeta) 

 

É uma sequência de atividades previstas para ser constituída conforme a realidade escolar. 

(Jasmim) 

 

Dentre os elementos elencados pelas interlocutoras é possível destacar que Girassol 

menciona a flexibilidade de organizar o planejamento pedagógico realizado de forma 

participativa envolvendo todos os profissionais nas atividades da escola. A seguir a outra 

questão proposta às interlocutoras foi saber se participam da organização do currículo escolar 

e de que forma acontece essa participação.  

 

Sim. Nas reuniões com os pais e alunos sobre a problemática escolar, reuniões com os 

gestores e funcionários do município. (Girassol) 

Sim. Planejamentos, escolha dos livros didáticos e as datas comemorativas. (Violeta) 

 

Sim. Nos planejamentos, escolha dos livros didáticos, datas comemorativas, reuniões 

de pais e mestres, reuniões professores e alunos. (Jasmim) 

 

Todas as interlocutoras afirmaram que participam da organização do currículo escolar, 

apresentando praticamente os mesmos momentos de participação. Jasmim destaca a reunião de 

pais e mestres como um momento de organização curricular, no qual temos o entendimento que 

é importante a participação da comunidade escolar, consequentemente, os pais dos alunos no 

desempenho escolar e na construção do currículo da escola. A escola precisa da participação de 

todos na construção do currículo, para o reconhecimento dos saberes, culturas e anseios da 

comunidade, venham compor o currículo. Além disso, ficou perceptível que existe um espaço 

aberto para esses pais, e da maneira mais adequada a eles, a escola disponibiliza essa 

participação de maneira a estar abertos pra opinar na escolha de livros didáticos, comemoração 

de datas festivas além de reuniões de pais e mestres. Silva (1996) argumenta que a comunidade 

tem um papel importante na construção da autonomia da escola pública, porque essa ocorrerá 

na medida em que a escola esteja a serviço dos interesses autênticos da população. 
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 Ainda sobre a formulação do currículo, formulou-se uma questão que serve como base 

para compreender como se dá a construção do mesmo, assim surgiu a seguinte questão: Que 

elementos/aspectos você considera e utiliza na construção do currículo?  

 

É utilizado com muitas restrições, não correspondem muitas vezes a realidade da vida 

cotidiana dos alunos do campo. (Girassol) 

 

Nas discussões, pais e alunos, sobre aprendizagem, nas reuniões com gestores e funcionários 

da escola. (Violeta) 

 

Assembleias ou reuniões com pais, alunos, professores e gestores. (Jasmim) 

 

O currículo está implicado em relações de poder, conforme Silva (1996), transmite 

visões sociais particulares, coletivas e intencionais, produzindo identidades individuais e 

sociais, particulares de cada indivíduo. Com base nas respostas foi possível observar que no 

ponto de vista da Girassol, a construção do currículo, embora tenha restrições, fogem da 

realidade diária dos alunos. Enquanto o ponto de vista da Violeta e Jasmin, o meio mais prático 

é através de assembleias e reuniões com professores, que são as maneiras mais utilizadas para 

essa construção.   

Sabendo da importância do livro didático enquanto recurso na construção e 

organização do currículo da escola pelos professores, houve o interesse em conhecer as práticas 

utilizadas através dos livros para organização do mesmo. Foi feita a seguinte pergunta: como o 

livro é utilizado na organização do currículo desenvolvido na unidade escolar do Assentamento 

Ambrósio? 

 

O livro é utilizado no planejamento de aula, dos conteúdos a serem ministrado em sala de aula 

e na comunidade Agrovila. (Girassol) 

 

O livro usado é muito limitado, pois o conteúdo, os textos não correspondem às vezes com a 

realidade do campo. Procuramos em outros livros. (Girassol) 

 

O conteúdo do livro do campo é limitado. Portanto, procuramos em outros livros e também 

pela internet. (Jasmim) 

 

As interlocutoras revelam o livro didático como um recurso limitado, no que diz 

respeito a abordagem do conteúdo, deixando a desejar na contextualização da realidade 

camponesa, que precisam buscar outros meios para que os conteúdos sejam adequados ao 

ensinamento dos alunos. Além da procura de conteúdos em outros livros, utilizam a internet 

como fonte de pesquisa. 
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Ainda sobre o livro didático, questionou-se seu posicionamento junto a realidade local 

da comunidade, a fim de saber se condiz com a realidade local do município. E assim, 

questionou-se: o livro didático, bem como o currículo desenvolvido na escola, está de acordo 

com a realidade do Assentamento? 

 

O livro didático, serve também para encobrir a realidade dos fatos, não oferece um ensino 

igualitário, o professor deve analisar os textos. (Girassol) 

 

Muitas vezes procuramos, pesquisar em outros livros, para que o conhecimento seja mais 

compreendido da realidade do campo. (Violeta) 

 

Em partes sim, pois o livro didático não é específico para a área de assentamento, mas tem 

uma informação do campo no geral. (Jasmim) 

 

O livro didático é um recurso didático, com fins pedagógicos, indispensável na 

formação do currículo escolar e de seu projeto político pedagógico. Com base na pergunta 

dirigida as interlocutoras, notou-se que no ponto de vista de ambas o livro é indispensável, 

embora muitas vezes vago em conteúdo.  

Ao discutir sobre educação e, consequentemente, sobre currículo nos assentamentos 

remete-se ao debate da escola pública, das relações sociais e a identidades dos seus sujeitos. É 

sabido que a seleção de conteúdo, a metodologia, didática, avaliação, não são as únicas 

categorias relacionadas ao currículo, ou seja, esses elementos pertencem a concepção 

tradicional de currículo (SILVA, 1999). Nos últimos anos emergiam reflexões sobre o 

multiculturalismo nos bancos escolares, porém, as conquistas estão por vir. As escolas e os 

professores ainda estão presos a uma cultura secular caracterizada pela rotina escolar, 

fragmentação curricular, burocracias e hierarquias, precisando incluir categorias mais inerentes 

às relações sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando os resultados alcançados pela pesquisa sobre a escolha do livro didático 

do campo como uma ferramenta na construção do currículo, verificamos a partir dos dados 

produzidos pelo questionário, aplicado com as interlocutoras, que elas consideram importante 

a participação na elaboração do currículo escolar, embora suas concepções de currículo 

reveladas pelo instrumento ainda sejam limitadas a realidade da Educação do Campo. 

Após o desenvolvimento do trabalho, observamos a importância do livro didático e do 

currículo como norteadores das atividades escolares, que a importância de sua construção 

coletiva é embasada na gestão democrática, planejando as atividades escolares na busca do 

atendimento adequado da escola frente à comunidade na qual está inserida, buscando cumprir 

sua função social que é formar para a autonomia e cidadania. 

Percebemos que o livro didático e o currículo são elementos que direcionam a escola 

na busca do cumprimento dos seus objetivos, sendo eles flexíveis diante das necessidades de 

adaptação surgidas no cotidiano escolar e precisam ser construídos e reconstruídos sempre que 

necessário, tendo em vista que a sociedade está em constantes mudanças. 

Portanto, analisar a interferência do livro didático como recurso utilizado pelos 

professores na construção do currículo da unidade escolar do Assentamento de Reforma Agrária 

Ambrósio-PI, confere elementos para o reconhecimento da proposta curricular construída nos 

espaços camponeses. Nesse sentido, espera-se que as orientações apresentadas contribuam para 

a construção da autonomia da escola e política dos seus sujeitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

REFERÊNCIAS  

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. A escola do campo e a pesquisa do: metas. In: MOLINA, 

Mônica Castagna. Educação do Campo e Pesquisa: questões para reflexão, Brasília: 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. p. 103- 116. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, PT: Edições 70, 2000. 

 

BRASIL/MEC/SECADI. Educação do Campo: marcos normativos. Brasília. SECADI, 

2012. 96 p. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Resolução nº 40, de 26 de julho de 2011. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro 

Didático do Campo (PNLD Campo) para as escolas do campo. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3463-

resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-40-de-26-de-julho-de-2011. Acesso em: 20 

de Abr. 2018. 

 

BRASIL, Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do Campo. Brasília: MEC, 2002. 

 

DÍAZ, O. R. T. A atualidade do livro didático como recurso curricular. Linhas Críticas. v. 

17, n. 34, 2011. p. 609-624. 

 

FRACALANZA, Hilário; NETO, Megid Jorge (Org.). O Livro Didático de Ciências no 

Brasil. Campinas: Komedi, 2006. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

________. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

SilVA, Tomaz Tadeu. Documentos e Identidades: uma introdução às teorias do 

currículo.Belo Horizonte:Autêntica, 2015. 
 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola, currículo e ensino. In: VEIGA, Ilma Passos 

Alencastro; CARDOSO, Maria Helena Fernandes. (Org.) Escola Fundamental: currículo e 

ensino. Campinas – SP: Papirus, 1995. 

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.) Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível. Campinas: Papirus, 2. ed. 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Picos (PI), _____ de _____________ de 2018 

 

Título do projeto: Livro Didático do Campo: uma reflexão sobre o currículo da unidade escolar 

do assentamento Ambrósio-PI 

Professora Orientadora: Patrícia Sara Lopes Melo 

Pesquisadora Responsável: Marinízia Welma Meneses da Silva 

E-mail: mariniziawelma@hotmail.com 

 

 Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso, vinculada ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, que tem como 

objetivo Analisar o livro didático enquanto recurso utilizado pelos professores construção do 

currículo da unidade escolar do Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio-PI . É um estudo 

conduzido pela aluna Marinízia Welma Meneses da Silva, sob orientação da professora Patrícia 

Sara Lopes Melo. Diante disso, é de nosso interesse que você participe como voluntário(a), 

disponibilizando-se a contribuir com sua valiosa vivência, enquanto docente.  

A sua contribuição para com a pesquisa terá inicio com a assinatura do presente Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, sendo que a partir dessa assinatura será apresentado aos 

objetivos da pesquisa, bem como os instrumentos de coleta de dados. O instrumento utilizado 

para coleta de dados será o questionário aberto. 

As informações obtidas, durante a pesquisa serão mantidas em sigilo. Assim, como o 

anonimato dos participantes, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma. 

Leia cuidadosamente o que se segue e em caso de dúvida, você pode procurar o 

responsável pela pesquisa. No caso de aceitar participar desse estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra, que deverá ser devolvida, é do 

pesquisador responsável. Em caso de não ser de seu interesse, não assine o documento, apenas 
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devolva ao pesquisador. Na perspectiva de contar com sua valiosa colaboração, desde já 

agradecemos sua atenção. 

 

Consentimento da participação na pesquisa como sujeito 

Eu, __________________________________________________________________, sou 

professor da escola João Borges de Moura, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

como sujeito. 

 

Picos-PI _____ de __________________ de 2018 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

Título do projeto: Livro Didático do Campo: uma reflexão sobre o currículo da unidade escolar 

do assentamento Ambrósio-PI 

Professora Orientadora: Patrícia Sara Lopes Melo 

Pesquisadora Responsável: Marinízia Welma Meneses da Silva 

E-mail: mariniziawelma@hotmail.com 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

Picos (PI), _____ de _____________ de 2018 

 

 

1. Dados Pessoais 

1.1. Nome completo:__________________________________________________  

1.2. End. Residencial:_________________________________________________ 

Cidade/Estado:___________________ 

1.3. Telefone(s):______________________________________________________ 

1.3. E-mail:__________________________________________________________ 

1.4. Sexo: Fem(   ) Mas(   ) 

 

2. Formação 

2.1. Ensino Médio 

Inicio:_______________ Término:___________ 

Modalidade do Ensino Médio: Regular (     )     Pedagógico(     )    Técnico(     ) 

Qual instituição:_______________________________________________ 

Municipal(    )     Estadual(    )     Federal(    )     Privada(     )    Comunitária (   ) 

2.2. Ensino superior 

Curso:____________________________________________________________ 

Inicio:_______________ Término:___________ 

Qual instituição:_______________________________________________ 

Municipal(    )     Estadual(    )     Federal(    )     Privada(     )    Comunitária (   ) 

2.4. Possui outro curso superior  Sim(    ) Não(    ).  

Se sim, qual:___________________________________________ 

Inicio: ______________     Término: ____________ 

Instituição Formadora:_________________________________________________ 

2.5. Cursos(s) Extracurriculares Sim (    )      Não (     ) 
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Se sim, qual:_________________________________________________________________ 

3. Vida profissional 

Tempo de serviço no magistério:______________ 

Tempo de serviço no magistério na escola do Assentamento:______________ 

Acesso à profissão 

Concurso Público (     ) 

Teste Seletivo (     ) 

Outros meios (     ). Especifique:_________________________________________________ 

Carga Horária:______________________ 

 

4. Você gosta do trabalho que realiza? 

Sim(    ) Não(    )        

 

 Comente sua resposta: ______________________________________________________ 

 

 

1. O que você entende por currículo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Que elementos compõem a organização curricular da escola do Assentamento Ambrósio? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Participa da organização curricular? Se sim, de que forma? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Que elementos/aspectos você considera e utiliza na construção do currículo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questionário sobre currículo escolar e livro didático 
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5. Como o livro é utilizado na organização do currículo desenvolvido na Unidade Escolar do 

Assentamento Ambrósio? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. O livro didático, bem como o currículo desenvolvido na escola, está de acordo com a 

realidade do Assentamento? 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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