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1- Introdução 
 

A análise sobre as transformações territoriais no campo do Estado do Ceará deve 
ser feita no bojo da compreensão dos processos de desenvolvimento do modo capitalista 
de produção em nível mundial. Essa compreensão passa necessariamente pelo 
entendimento desse desenvolvimento como sendo contraditório e combinado, ou seja, 
ao mesmo tempo que avança, reproduzindo relações especificamente capitalistas, 
produz, também, igual e contraditoriamente, relações não capitalistas de produção e de 
trabalho necessárias à sua lógica de desenvolvimento. 

O estudo do território como tema central de investigação na Geografia tem sido 
fundamentado com autores como Lefebvre (1974), Raffestin (1993), Lacoste (1980) e 
Oliveira (1998) entre outros. Nessa pesquisa optei pelo conceito de território trabalhado 
na linha de pesquisa de Oliveira (1998), por considerar que esse intelectual 
desenvolveu, com base na dialética materialista marxista, um conjunto de trabalhos de 
importância fundamental para a compreensão da questão camponesa no interior do 
movimento contraditório de desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. 

Para esse autor, o território deve ser entendido como síntese contraditória, 
unidade dialética, da espacialidade que a sociedade tem e desenvolve. Logo, a 
construção do território é contraditoriamente o desenvolvimento desigual, simultâneo e 
combinado. É, portanto, dessa contradição que nasce a possibilidade histórica do 
entendimento das diferentes e desiguais formações territoriais e das regiões como 
territorialidades concretas, totalidades históricas, portanto da espacialização 
contraditória do capital e suas articulações com a propriedade fundiária, ou seja, a terra. 

O território é, assim, produto concreto da luta de classes travada pela sociedade 
no processo de produção de sua existência. Sociedade capitalista que está assentada em 
três classes sociais fundamentais: proletários, burguesia e proprietários de terra. Ainda, 
de acordo com Oliveira (1998), a formação territorial capitalista no campo brasileiro, 
esta marcada pela industrialização da agricultura, ou seja, pelo desenvolvimento da 
agricultura capitalista que acontece no processo de territorialização do capital. Porém, 
esse processo está contraditoriamente marcado pelo processo de expansão da agricultura 
camponesa. 

Na busca da construção de uma teoria sobre o território na Geografia agrária 
brasileira, Fernandes (1996), Bombardi (2004), Feliciano (2003), Paulino (2003) e 
Oliveira (2005) entre outros autores, refletem a terra camponesa como uma fração do 
território capitalista apropriada pelos camponeses. Sendo os assentamentos rurais 
frações do território capitalista que vão para as mãos dos camponeses e tornam-se um 
trunfo na luta pela terra e pela reforma agrária no país. 

É através dessa lógica contraditória que procuro entender as transformações 
territoriais das práticas sociais e educativas presente nos assentamentos rurais cearenses. 
Essa compreensão passa por pressupostos considerados de importância fundamental 
para a análise da questão agrária e do movimento de educação do campo no Ceará, 
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dentre eles destaco: as relações sociais e de trabalho como princípios educativos e a 
necessária continuidade da luta por uma educação do campo como parte constitutiva da 
luta pela terra. 

 

2 – Relações sociais e de trabalho no campo como princípios educativos. 
 

A reflexão sobre as relações pedagógicas e o trabalho como princípios 
educativos leva em consideração a discussão acerca da reprodução do campesinato e a 
luta por uma educação do campo no seio da sociedade capitalista. No processo de luta 
pela terra, a posse da terra é componente indispensável no processo de territorialização 
de relações sociais próprias do campesinato. No cotidiano, a vida de assentado vai se 
territorializando a partir da (re)produção de espaços de debates e construção de saberes 
e práticas próprias da vida camponesa.  

A construção de uma leitura sobre o campesinato brasileiro e a luta por uma 
educação que contemple os saberes, as práticas e as experiências de vida e lutas no 
campo tem sido desenvolvida por Arroyo e Fernandes (1999), Caldart (2004) e Souza 
(2006) entre outros. Para o conjunto desses autores a manutenção de diferentes formas 
de produção e trabalho na terra camponesa, a luta por direitos e, ainda, por uma 
educação do campo é parte constitutiva da luta pela reforma agrária dinamizada no seio 
dos movimentos sociais. 

Conforme D. Tomás Balduído (2001) a luta pela terra não se enquadra nos 
estreitos objetivos de se conseguir um pedaço de chão. Terra é mais do que terra. Terra 
é luta pela democracia, pela igualdade, pela participação, pela solidariedade, por 
educação. Isso resulta de um outro relacionamento com a terra, não mais tida como 
objeto de exploração do trabalho alheio ou como reserva de valor, mas como lugar de 
convivência. Assim, a luta pela terra contém necessariamente diferentes dimensões: 
política, social, cultural, religiosa e econômica. 

No Ceará, de acordo com Barreira (1992), a ação dos movimentos sociais no 
campo teve tradicionalmente o objetivo de lutar por direitos. O agravamento das 
condições de vida no campo, trouxe para o interior da luta camponesa a possibilidade da 
organização social baseada na consciência política e na busca de melhores condições de 
vida no campo. A luta construída por sujeitos sociais, muitas vezes, geograficamente 
isolados nos sertões tem nos dias atuais a resposta de suas ações na conquista de frações 
do território capitalista que vai para a mão dos camponeses organizados em movimentos 
sociais.  

Não há, portanto, como desconsiderar a importância dos assentamentos rurais no 
país. Os assentamentos são vistos como ponto de chegada de um processo de luta pela 
terra e tornam-se ponto de partida para uma nova condição social de vida. Eles estão 
produzindo um novo perfil produtivo nos municípios, na organização social da 
produção e da família, nas condições de vida e na participação política local e regional 
(Leite, Heredia e Medeiros et al, 2004). 

A emergência dos assentamentos rurais nos municípios do Ceará tem se 
configurado em um processo lento, difícil e oneroso. A luta dos camponeses com os 
fazendeiros deixou o traço do cativeiro na memória coletiva que se nega a falar sobre o 
tempo do cativo; a insurgência dos “rebeldes”, miseráveis incomodou a massa elitisada 
dos municípios e o preconceito deixou marcas de dor na memória coletiva dos 
camponeses assentados. No primeiro assentamento rural criado a partir da organização 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Ceará (em 1989) a superação 



dos desafios impostos com a opção pelo enfrentamento é algo em construção que 
aparece na fala dos assentados como uma luta que valeu e, ainda, não terminou. 

De acordo com a coordenadora pedagógica do Assentamento 25 de Maio em 
Madalena todos os dias 

É o momento de mostrarmos nossa cara para essa pequena parte urbana da 
cidade de Madalena. Isso porque durante muito tempo o assentamento (desde 
a época da ocupação) foi visto como lugar dos baderneiros, dos bagunceiros. 
Agora (agora não, tem um processo) o assentamento é muito respeitado 
principalmente pela unidade política. Aqui o pessoal tem unidade política, 
então tem um potencial político muito forte aqui. Até os parlamentares de 
Madalena brincam, dizendo assim: Quem é que o assentamento está 
apoiando? -Então, pode mandar fazer a faixa (Coordenadora pedagógica. 
Assentamento 25 de Maio, 2008). 

 
A luta pela desconstrução da imagem negativa do assentamento se refaz na luta 

pelo assentamento como uma fração do território conquistada pelos camponeses no 
cotidiano da vida de assentado. Terra, trabalho, família e liberdade reafirmam a moral, 
os costumes, o respeito e a dignidade entre homens e mulheres que conquistam suas 
identidades no trabalho coletivo que é também da comunidade.  

Assim, não há como negar a importância dos movimentos sociais na luta pela 
terra, água, direitos, educação do campo, constituindo-se em um novo momento da luta 
política dos camponeses cearenses pela reforma agrária. 

Nessa leitura, Arroyo e Fernandes (1999), acrescentaram: a produção é mais que 
produção. Porque ela produz gente. A cultura da roça, do milho, é mais do que cultura. 
É cultivo do ser humano. É o processo em que ele se constitui sujeito cultural. Por isso, 
não se deve separar produção de educação, nem separar produção de escola. A proposta 
dos autores contém relevância a partir do momento em que paramos para compreender 
como se dá a produção do conhecimento no interior da escola formal no campo. A base 
é o livro didático, livros concebidos dentro de uma leitura urbano-industrial carregada 
de idéias distorcidas do ambiente de estudo dos alunos. Mesmo assim, a presença do 
livro didático é algo que merece ser destacado como necessário e positivo na construção 
do conhecimento dos alunos do campo. 

A Geografia entra no mundo escolar nas séries iniciais. Temáticas relacionadas a 
terra, água, natureza e ambiente são apresentadas e discutidas desde os primeiros anos 
de estudo. Também, é preciso evidenciar que o tratamento de assuntos relacionados com 
a agricultura e produção do campo são, muitas vezes, apresentados com doses 
excessivas de negatividade. Em tempos modernos, o campo é descrito em oposição à 
cidade, sendo, portanto, o lugar de resquícios ultrapassados.  

Recuperar a idéia de identidade social, cultura e vida é de fato um compromisso 
do Movimento e a pedagogia da terra que se desenvolve no interior das escolas do 
campo. 

Para os professores a relação saberes curriculares, conhecimento cotidiano e 
prática pedagógica são fundamentais na construção de uma nova identidade social. Com 
base em sua prática cotidiana a professora relatou como acontece a construção do 
conhecimento na aula de geografia, 

Produção agrícola, assentado, agregado, sem terra são expressões que 
aparecem nas aulas, mas o que mais aparece é agricultura. E aqui devido 
todos os pais serem agricultores que não tinham terra esse tema é sempre 
relacionado a questão da terra. A partir daí entra a questão da produção, dos 
gastos, das sobras, se trabalha na matemática, no português, na geografia, na 
história. Trabalhamos situações problemas vivenciadas no cotidiano do 
aluno. Quem produziu mais? Quantas braças de arrame vai levar para 
concertar a cerca de fulano de tal? Tem até alunos que fala sobre adubação da 



terra melhor do que professor. Muitos educadores têm dificuldade de 
entender alguns dos conhecimentos que são vivenciados pelos alunos. Eu 
mesma, já cheguei a vivenciar isso antes deu entrar na faculdade, que eu não 
tinha esse domínio.  Hoje quando eu tenho uma dificuldade, eu peço um 
educando meu que tem facilidade, e ele vai para o quadro me explicar. Eu 
acho que isso é junção de conhecimentos (Profa. Zilmar. Assentamento 25 de 
Maio, 2008). 

 
O que a professora se refere é para Freire (1996) uma exigência para a prática 

educativa. Segundo o autor os alunos chegam a escola com saberes socialmente 
constituídos na prática comunitária. Nesse sentido, porque não aproveitar a experiência 
que tem os alunos de viver no campo e trabalhar com a terra? Porque não discutir com 
os alunos o trabalho associando-o com os conteúdos disciplinares e a realidade. As 
escalas de análises devem ser postas para sujeitos sociais que convivem com a realidade 
local e para além dessa. A vida para além do assentamento precisa ser trabalhada uma 
vez que o preconceito, ainda, é constante e a convivência das pessoas (com outros 
grupos) é maior com a intolerância do que com a aceitação. 

A prática pedagógica desenvolvida a partir da pedagogia da terra tende a 
valorizar os conhecimentos historicamente construídos pelos trabalhadores do campo. 
Para Caldart (2004), a educação é vista como um processo de construção de um projeto 
de educação dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, gestado desde o ponto de 
vista dos camponeses e da trajetória de luta de suas organizações.  

Na reflexão sobre a educação do campo Caldart (2004) chama a atenção para as 
práticas pedagógicas desenvolvidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra – MST denominada Pedagogia do Movimento. Essa tem por finalidade despertar 
nos homens e mulheres do campo a sua identidade camponesa e, também, olhar o 
campo como lugar de direitos sociais, civis e políticos, reconhecendo-se como sujeitos 
sociais capazes de construir seus próprios destinos. 

Souza (2006) tratou com conhecimento a importância do MST na luta por uma 
educação de respeito aos sujeitos sociais do campo e de valorização seus saberes e lutas 
sociais. Uma ação educativa feita com os camponeses e não para eles.  

Para a autora, a educação tradicional já não é algo predominante nas escolas 
rurais. No campo está instalado um tempo de mudanças isso pode ser visto na 
preocupação demonstrada pelos professores em articular os conhecimentos formais à 
realidade dos alunos. Embora isso não garanta a presença da teoria crítica 
revolucionária na educação escolar, pode ser visto como um sinal de que os professores 
estão revendo suas reflexões e práticas ideológicas no trabalho com a aprendizagem. 
Nessa trajetória, as propostas e práticas pedagógicas desenvolvidas pelo MST em 
parceria com Universidades e Instituições entre outros parceiros, tem revelado a 
dinâmica de um movimento pela educação do campo que tem sugerido tempos de 
mudança.  

A reflexão sobre a relação produção camponesa e escola nos assentamentos teve 
como pressuposto a escola do campo que se encontra em movimento. Essa escola, 
conforme Oliveira (2008), no Ceará deve ser tratada levando em consideração que a 
realidade da educação nesse estado vive uma grave situação - a inexistência de uma 
política pública permanente, a inadequação do currículo, a falta de estrutura que atenda 
as especificidades da escola para o campo. 

De acordo com o Incra-Ceará (2004), os assentamentos sofrem de maneira 
particular, as escolas, em geral, apresentam problemas de infra-estrutura, funcionando 
em condições precárias. Segundo pesquisa realizada pelo Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária - Pronera, quase metade das escolas não tem luz elétrica, 



nem biblioteca, nem equipamentos para práticas esportivas ou laboratório. Muitas 
vezes, as salas de aula funcionam em outras instalações como casas-sedes, alpendres de 
moradia ou igrejas, lugares regularmente usados como salas de aula. Como podemos 
observar na foto 01. 

 
Foto 01 – Escola rural em Madalena. Aula realizada no interior da Capela de São 
Nicolau.  É preciso lembrar que a sacristia, também, tem servido como sala de aula no 
Assentamento 25 de Maio – Ceará. Oliveira, Alexandra Ma. 2008. 

 
A formação de crianças em espaços ocupados como a capela, o alpendre ou a 

sacristia, ou uma cabana revela a luta do povo pela superação dos desafios que lhes são 
impostos.  

A formação dos professores não leva em conta as especificidades de cada 
realidade local, realizando, assim, um ensino descontextualisado. A didática, os 
procedimentos, os recursos e as metodologias utilizadas pelos professores não se 
distanciam muito de uma formação urbana. No geral, desconsideram a cultura e 
identidade indígena e afro-brasileira das crianças e jovens do campo. Os currículos 
estão desvinculados da realidade, não respeitando a especificidade da educação do 
campo e a diversidade de seus sujeitos sociais. 

Desse modo, estudar saberes e práticas pedagógicas próprias da vida no campo 
nos coloca diante do desafio de dar sentido as palavras a partir das experiências pessoais 
construídas na convivência com o semi-árido cearense. 
 
 
3 - A luta pela terra contém necessariamente a luta por uma educação do campo: 
experiências com a prática de ensino em Geografia. 

O Assentamento 25 de Maio localiza-se nos municípios de Madalena, Boa 
Viagem e Quixaramobim na depressão sertaneja do sertão central cearense, distante 
cerca de 150km da cidade de Fortaleza e 30km do núcleo urbano do município de 
Madalena. Esse assentamento é composto por cerca de 18 comunidade. A escolha da 
comunidade do Quieto se deu em uma viagem de reconhecimento das regulares 
presentes na área rural do município de Madalena. Decidimos por essa comunidade 
quando fomos informados da proposta pedagógica desenvolvida com traços da 
pedagogia da terra e a disponibilidade da comunidade-escola em trabalhar com a 
universidade. 

O 25 de Maio foi fruto de uma ocupação organizada pelos camponeses e apoiada 
pelos sindicatos, CPT e MST. De acordo com os camponeses havia a necessidade de 
uma organização política capaz de superar a situação de submissão em que se 
encontravam. 

De acordo com Azevedo (1992), o dia 25 de Maio, data marcada para a 
ocupação organizada pelo MST, denomina hoje a antiga fazenda São Joaquim. Essa era 



propriedade do sr. Wicar Parente Pessoa abrangendo uma área de 22.992,00 hectares, 
imóvel considerado improdutivo no cumprimento de sua função social, compreendendo 
terras exploradas e mata virgem. Nela residiam cinqüenta famílias na condição de 
moradores. Completados 15 dias da ocupação foi assinada a emissão de posse da terra, 
era 09 de junho de 1989. Foi o processo mais rápido até então ocorrido. A organização 
do movimento, bem como a conjuntura existente a nível estadual e federal em relação 
ao PNRA, levou a este feito.  

A experiência de trabalho com a escola Jette Joop, localizada na comunidade do 
Quieto, teve como objetivo fazer a relação Universidade – escola básica no campo e, 
ainda, criar instrumentos que possam contribuir para o trabalho da escola com a 
Geografia. 

A escola de ensino fundamental foi construída a partir da doação de uma cidadã 
alemã (Jette Joop) que via Cruz Vermelha Brasileira doou os recursos financeiros 
necessários para a construção da escola que a homenageou dando à escola seu nome.  

A escola além de ser referência em termos de organização e trabalho no 
assentamento se apresenta em um excelente estado de conservação. O prédio tem cerca 
de um ano e possui seis salas de aula, uma secretaria, uma cozinha e ao lado um posto 
de saúde. Antes do prédio atual a escola funcionou por muitos anos em um antigo 
galpão da cooperativa que hoje, ainda, mantém salas de aula e área de estocagem de 
parte dos produtos produzidos no assentamento. 

Após contato inicial com a comunidade do Quieto e a secretaria de educação do 
município fomos em número de 6 pessoas (dois professores e quatro alunos) e nos 
propomos a trabalhar com todas as séries do ensino fundamental, acreditando que 
assim, poderíamos ter uma leitura completa do trabalho com a Geografia discutida na 
escola.  

O trabalho organizado em maio foi providencial, a escola encontrava-se em 
pleno funcionamento e mesmo muito atarefadas duas das professoras nos receberam 
com empolgação. Houve uma breve apresentação do grupo às professoras e um 
encaminhamento de trabalho que iniciou logo após o intervalo da aula. 

A abertura dos trabalhos foi iniciada com uma mística que enfatizou a educação 
do campo e a troca entre os sujeitos moradores da cidade e o campo na luta por uma 
vida digna. 

 



Foto 02 – Mística – momento de socialização dos grupos. Assentamento 25 de Maio – 
Ceará. Oliveira, Alexandra Ma. 2008. 

 
Como uma forma de mostrar o orgulho, a organização e a força do Movimento 

os militantes entoaram o hino do Movimento e passaram a palavra para nós professores 
da UFC. 

Em um momento inicial colocamos os objetivos de nosso trabalho e convidamos 
a todos para uma exposição (previamente organizada no galpão) e a leitura sobre as 
diferentes paisagens existentes no território brasileiro. Muitas dessas paisagens 
encontravam-se expostas em painéis e postais ao longo do galpão e outras puderam ser 
vistas em slaids em uma aula expositiva que prezou pela necessidade de preservação 
dos ambientes de cerrado, mata atlântica, caatinga entre outros. A aula foi rica em 
exemplos brasileiros e explorou a realidade cearense. Os alunos demonstraram 
maturidade e interesse pelos temas, observando, anotando e questionando. 

Outra atividade desenvolvida na escola foi o trabalho com o filme Espelho 
d`água: uma viagem no rio São Francisco, um filme de Marcus Vinicius Cezar 
produzido no ano de 2003. O filme relatou sobre a viagem de um fotógrafo ao longo do 
rio São Francisco. De acordo com o enredo do filme durante a viagem pelo São 
Francisco, o fotógrafo vai sendo questionado sobre a situação que se encontram os 
ribeirinhos. A relação entre o ver e o olhar o rio aparece de forma decisiva na trama. 
Quem vê o São Francisco, como inicialmente o fotógrafo o viu, enxerga somente a 
beleza de suas águas e a imensidão de seu curso. Quem se propõe a olhar, com 
questionamento, enxerga os meandros que estão por baixo do belo espelho d´água, a 
relação dos ribeirinhos com o rio e as práticas sustentáveis existentes ao longo de todo o 
médio e baixo curso. 

O trabalho com o filme teve como objetivo refletir sobre a importância da 
comunidade para se estudar sobre os lugares e o conhecimento sobre o Rio São 
Francisco. Ao final da exibição foi possível conversas sobre a cultura do lugar, discutir 
sobre a transposição do São Francisco proposta pelo governo federal e refletir sobre o 
estranhamento que se dá com freqüência na relação comunidades tradicionais e 
pesquisadores. 

No dia seguinte, iniciamos o trabalho com as séries iniciais (1º. e 2º. anos) do 
ensino fundamental. Foi proposta uma atividade de desenho do percurso casa – escola 
ou o lugar onde vivemos, atividade proposta em muitos livros didáticos de Geografia 
das séries iniciais.  

O objetivo foi desenvolver o trabalho de leitura espacial do lugar de vivência 
com os alunos da comunidade. Após a apresentação inicial e o convite para se trabalhar 
com o desenho foi entregue aos alunos lápis, borracha, papel ofício, lápis de cera e lápis 
de cor para que pudessem expressar seus desenhos. Foi dado cerca de 20 a 30 minutos 
para que o aluno se expressasse com o desenho e as cores. Também, durante esse tempo 
os professores circulavam na sala procurando dar assistência aos alunos no 
desenvolvimento da atividade.  Desenhos em mãos, os alunos iam sendo convidados um 
a um pela professora para relatar sobre o que haviam desenhado. Ao apresentarem o 
lugar de vivencia os desenhos enfatizaram a presença da casa, escola, família, natureza, 
terra, animais, estrada, caminhos, amigos e brincadeiras. Essa prática foi de fundamental 
importância para se identificar o lugar como o espaço do vivido e experienciado no 
cotidiano.  

Outra atividade (alunos de 3º. e 4º. anos) foi a discussão do tema: relação campo 
– cidade. O objetivo foi identificar as diferentes leituras presente no imaginário coletivo 
de alunos do campo para com a cidade e como esses espaços se relacionam. 



Após a apresentação inicial e o convite para se trabalhar com o desenho foi 
entregue aos alunos lápis, borracha, papel e lápis de cor para que pudessem expressar 
suas leituras. Foi dado cerca de 30 a 40 minutos para que o aluno se expressasse com o 
desenho e as cores. O resultado foi impressionante.  

A noção do que seria a cidade e o campo apareceu de forma bem expressiva. 
Quando se fez a leitura do que seria a cidade, alguns objetos foram enfatizados na 
maioria dos desenhos: carros, ruas, motos e prédios. A leitura da cidade é do automóvel, 
da velocidade e das relações de distâncias. Considerando que muitos desses alunos não 
conhecem Fortaleza e que Madalena é uma pequena cidade eminentemente 
horizontalizada, muitas das leituras expressas foram fundamentadas através dos livros 
didáticos de Geografia e da televisão. 

O campo foi muito mais explorado nos traços e nas cores. Na leitura, o açude, a 
igreja, a casa, a rádio, a escola, a estrada, flores, árvores, animais, plantas, cercas, foram 
peças importantes na descrição do campo. Esse apareceu como um lugar apropriado e 
próximo dos alunos que muitas vezes apareceram nos desenhos em companhia de 
amigos e parentes. A unidade casa, família, escola é parte constitutiva da leitura do 
lugar e do campo. 

Muitas dessas crianças encontram-se no processo de alfabetização, o trabalho 
com o desenho e a fala facilitou o diálogo que foi sendo trabalhado no sentido de revelar 
as diferentes leituras propostas. 

Ao final do trabalho foi possível verificar que as leituras do campo para os 
alunos está intrinsecamente relacionada a comunidade do Quieto, um lugar próximo, 
visível, familiar. Já a leitura da cidade se mistura no pouco que se conhece de Madalena, 
com o que se vê na televisão e no livro didático. Aparecendo, portanto, como um lugar 
do carro, da velocidade e dos prédios sempre distantes da vida no campo. No mundo 
moderno, a cidade se mantém como o distante e desconhecido no imaginário coletivo 
dos alunos. 

Outra atividade (alunos de 5º. e 6º. anos) foi a de leitura e interpretação de texto 
em quadrinhos. O texto trabalhado foi a Cartilha sobre o meio ambiente da SEMACE. 
O objetivo foi verificar a capacidade de leitura e interpretação de texto relacionado a 
questão ambiental. Durante o trabalho foi observada a dificuldade de leitura da grande 
maioria dos alunos, mas por outro lado alguns apresentaram o total domínio e 
interpretação. O nível de compreensão das informações apresentadas na forma de 
ilustrações em quadrinhos foi bastante satisfatório, o que serve de auxílio no caso de 
alguns conteúdos que estavam sendo explanados. A capacidade de compreensão dos 
fenômenos naturais, no caso o aquecimento global, também foi satisfatória. Foi notável 
o grau de acompanhamento pelos alunos dos telejornais. O que pode ser de grande 
auxílio pedagógico no que tange a exemplificação de fenômenos e acontecimentos 
distantes da realidade dos alunos.  

Atividade com crianças do 6º. e 7º. anos foi a atividade de montagem de quebra–
cabeça com as regiões brasileiras. O objetivo foi diagnosticar o conhecimento da 
configuração territorial do Brasil. Iniciamos com uma explanação sobre a configuração 
territorial do Brasil. De posse de um mapa do território brasileiro apresentamos as 
regiões e suas especificidades. Em seguida retirou-se o mapa da parede e iniciamos um 
trabalho de montagem do quebra-cabeça que se encontrava na mesa central 
embaralhado. A demora na montagem do brinquedo revelou que os estudantes têm 
dificuldades no reconhecimento da disposição das regiões e estados. Essa constatação 
estar associada ao fato da escola dispor de pouco material ilustrativo para o trabalho 
com a Geopolítica brasileira. Até aquele momento a escola não dispunha de mapas para 
ilustração das aulas, a doação dos mapas do Ceará, Nordeste e Brasil foram feitos com o 



intuito de se desenvolver melhor a leitura do território nacional com recursos próprios 
da geografia escolar. 

Também foi desenvolvida a atividade de desenho com as regiões 
Geoeconômicas do Ceará. O objetivo foi o de identificar o conhecimento geral das 
regiões do Ceará e a localização de Madalena. 

A aula iniciou com uma explanação sobre o tema regiões do Ceará. De posse do 
mapa do Ceará apresentamos o estado e suas regiões Geoeconômicas. Houve uma 
exposição com o tema e aparentemente foi a primeira vez que os alunos ouviam falar 
das regiões cearenses, rapidamente, todos souberam localizar o município de Madalena 
corretamente. É preciso trabalhar com mais freqüência às regiões do Ceará, mostrando 
que elas têm características próprias que se aproximam e se diferenciam umas das 
outras. 

A atividade com perguntas e respostas – Ceará e Brasil foi desenvolvida com 
alunos do 8º. e 9º. anos e procurou mensurar o acúmulo de conhecimento básico acerca 
dos temas. O jogo com perguntas consiste em organizar (com base na turma) perguntas 
básicas que podem ser de conhecimentos gerais. Questões do tipo: a) qual a capital do 
Brasil? b) Quais as regiões do Brasil? c) Que região tem o maior número de estados? d) 
Com base no Estado do Ceará, em que região geoeconômica estão os municípios de 
Quixaramobim, Boa Viagem e Madalena? e) Qual o clima da região Nordeste? entre 
outras. A avaliação dessa atividade em si não pode ser precisa quanto ao conhecimento 
por parte deles, devido ao nervosismo e ao clima de competição presente no trabalho. O 
diagnóstico poderá ser preciso se for aplicado um trabalho de pesquisa com as mesmas 
perguntas. 

O último dia de atividades ficou aberto para que a comunidade organizasse uma 
atividade de fechamento dos trabalhos. Foi organizado um passeio pelo assentamento 
no qual tivemos a oportunidade de visitar áreas de roçado, terras de uso comum e dar 
uma volta de canoa no açude da comunidade.  

O envolver atividades lúdicas com o ensino de Geografia foi uma opção de 
trabalho considerado uma surpresa boa por parte dos sujeitos participantes. O que 
contribuiu de fato para que o trabalho fosse considerado muito gratificante. Como 
mostram as falas que seguem: 

O trabalho de vocês foi bom porque a gente vai conhecendo o que nunca 
conheceu. O rio São Francisco, os açudes no Ceará e isso vai ajudando uns e 
outros a se unir e se entender (Sr. Vicente – liderança. Assentamento 25 de 
Maio, 2008). 
A troca de experiência vivenciada com os alunos trouxe uma proposta de 
trabalho para a escola. Os desenhos sobre o percurso casa-escola  e da relação 
cidade-campo apresentou para nós a idéia que os alunos fazem do nosso lugar 
(Profa. Eliane. Assentamento 25 de Maio, 2008). 
Foi muito bom trabalharmos juntos. Os alunos perceberam que o 
conhecimento é um só. Novas metodologias só têm a enriquecer nosso 
trabalho. Espero que outros momentos aconteçam (Profa. Ecília. 
Assentamento 25 de Maio, 2008). 

 
 Essa forma dialogada de trabalho conjunto contribuiu para uma avaliação 
satisfatória por parte da comunidade, corpo docente e discente envolvidos nos trabalhos. 
Na avaliação final (comunidade e pesquisadores), ficou claro que no início das 
atividades a comunidade teve dificuldade para entende o que exatamente seria 
desenvolvido em nossos trabalhos. A própria linguagem foi algo que precisou ser 
trabalhada para se poder ser entendida. Também, optamos por ir construindo as 
atividades em campo, respeitando a dinâmica da escola e os limites das turmas e dos 



professores. Assim, todas as atividades foram construídas no grupo e apresentadas com 
antecedência para as professoras e modificadas juntamente com elas. 
 A opção por essa forma de trabalho se deu em virtude da liberdade, do 
compromisso e do respeito dos professores, pesquisadores e comunidade com o trabalho 
desenvolvido na escola. 

Encerramos nossos trabalhos com satisfação em relação aos objetivos propostos 
no período especifico, também, ficou claro a necessidade do retorno ao assentamento no 
sentido de produzir instrumentos cada vez mais eficazes no trabalho de leitura e 
reconhecimento de uma Geografia escolar do campo cada vez mais comprometida com 
o movimento por uma educação do campo de qualidade.  
 
4 – Considerações Finais 

A reflexão sobre a relação produção camponesa e escola nos assentamentos teve 
como pressuposto a escola do campo que se encontra na Pedagogia do Movimento. 
Conforme já dito, a geografia escolar e a educação do campo no Ceará devem ser 
tratadas levando em consideração que a realidade da educação nesse território vive uma 
grave situação - a inexistência de uma política pública permanente, currículos 
adequados e fragilidades na infra-esttrutura que atenda as especificidades da escola para 
o campo. 

Nessa leitura a experiência desenvolvida com alunos de prática de ensino com a 
escola fundamental no campo colocou o desafio de desenvolver, juntamente com a 
escola, instrumentos que possam contribuir para o ensino da Geografia do campo.   

Partindo do princípio de que as aulas de Geografia deveriam ter como ponto de 
partida o conhecimento dos alunos e professores, iniciamos um trabalho com o estudo 
das representações enquanto instrumentos que podem nos revelar como os lugares e/ou 
os conceitos estão sendo compreendidos pelos sujeitos sociais, caminhamos para os 
jogos e brincadeiras e encerramos com a trilha.  

Iniciamos os trabalhos com dinâmicas de motivação e logo em seguida os alunos 
foram motivados a construírem representações do percurso casa-escola em uma turma e 
relação cidade-campo noutra turma. A partir das representações iniciou-se a discussão 
sobre o conhecimento dos lugares, a noção de distância, enfatizando a representação da 
comunidade, da natureza, da cidade e do campo por eles desenhados. Após esse trabalho 
as representações foram utilizadas para levantar com os alunos os problemas sociais e 
ambientais dos lugares por eles vivenciados. Os jogos e brincadeiras trouxeram novas 
metodologias na construção dos conhecimentos gerais e a trilha contribuiu para um 
momento a mais de sociabilidade entre os grupos. 

Na compreensão da escola como lugar da produção do conhecimento, discutir 
categorias como lugar, natureza, cidade e campo a partir das representações trazem 
muito mais do que desenhos de localização e orientação espacial. Eles contêm saberes 
sobre os lugares que só quem vive neles pode ter e revelar. 
 O trabalho com o estágio na escola do campo tem exigido um repensar em 
nossas práticas de ensino em Geografia, ficando como regra, o fato de ser de 
fundamental importância o envolvimento dos alunos no trabalho coletivo. A 
insegurança e a confusão inerentes ao início do trabalho foi dando lugar à iniciativa, a 
autonomia, ao respeito ao outro e a autoconfiança. 

O estudo da sociedade moderna e dos conceitos básicos envolvidos com o 
cotidiano escolar deve servir como ponto de partida para a reflexão sobre as 
transformações territoriais do campo enquanto um instrumento de explicação da 
realidade social. 
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