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Resumo 
 
Esse trabalho é uma iniciativa de reflexão sobre o papel do ensino de Geografia como formador de 
concepções sobre as classes sociais. Através da análise de livros didáticos, pretende-se verificar 
quais visões são oferecidas aos alunos, sobretudo a respeito das classes trabalhadoras. Esse esforço 
teórico se faz à luz do materialismo histórico que, por sua vez, pode ser considerada a vertente que 
deu origem às formulações contemporâneas sobre classes sociais. Toma-se os trabalhos de Karl 
Marx, Friedrich Engels, Vladmir Lênin, Antonio Gramsci e Edward Thompson como principais 
referências para reconstruir o desenvolvimento do conceito materialista de classe, assim como para 
diferenciar três níveis de compreensão: o primeiro, que pode ser denominado como incipiente; o 
segundo, que denominamos como estrutural; e o terceiro, que se propõe denominar como histórico. 
Esse instrumental foi aplicado na apreciação de três coleções de livros didáticos de Geografia para 
Ensino Médio selecionadas dentre as 14 coleções que foram distribuídas pelo Estado brasileiro para 
alunos de escolas públicas através da edição 2012 do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD). São elas: Geografia: sociedade e cotidiano da editora Escala Educacional; Projeto Eco – 
Geografia, da editora Positivo; e Geografia para ensino médio, da editora Ática. Optou-se por três 
eixos temáticos para estabelecer comparações entre as coleções: espaço urbano, espaço rural e meio 
ambiente. Longe de estabelecer comparações quantitativas, pretende-se discutir em que medida 
essas coleções contribuem para a construção de determinadas visões sobre classes sociais por meio 
de cada um desses temas, se se tratam de perspectivas incipientes, estruturais ou históricas, além de 
sinalizar em que pontos o ensino de Geografia pode aprimorar o discurso de sociedade que oferece 
aos estudantes. 
 
Introdução 
 
No Brasil, a educação básica, período de formação escolar a ser ofertado obrigatória e gratuitamente 

pelo Estado a todos os cidadãos, está atualmente organizada em três níveis: educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. Ao todo, trata-se de um roteiro planejado para atender 

estudantes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, elaborando princípios, valores, 

habilidades e competências necessárias para a efetiva participação do indivíduo na sociedade atual, 

para sua inserção exitosa no mundo do trabalho e para a continuidade de seus estudos em níveis 

superiores. 

O desenho atual da educação brasileira teve como marco inicial a Constituição de 1988. 

Posteriormente, novos marcos legais como a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei nº 9.394/96) e 

resoluções como as Diretrizes Curriculares Nacionais (expedidas em 1998) aprofundaram a 

caracterização dos elementos de cada etapa da educação básica. Ao mesmo tempo, reiterou-se o 

papel do Estado brasileiro, representado pelos municípios, estados e pela União, como principal 
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responsável pela organização e execução de políticas educacionais, como se pode exemplificar 

através do “Plano Decenal Educação para Todos (1993/2003)”. 

Nesse contexto, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ação estatal de distribuição de  

livros didáticos aos alunos das redes públicas de ensino que substituiu em 1985 o Programa do 

Livro Didático para o Ensino Fundamental, foi reestruturado e expandido em consonância com 

outras medidas em prol da universalização da educação básica no Brasil (AMARAL, 2012). A partir 

da década de 1990, foram gradativamente implantadas as características atuais do programa: a 

execução se tornou responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, com 

isso, o financiamento se tornou integralmente federal; atendimento a todas as disciplinas de todos os 

níveis da educação básica; aquisições trienais para cada nível da educação básica; exigência de 

padrões técnicos dos livros didáticos para garantia da qualidade do material entregue nas escolas; 

avaliações por área do conhecimento para eliminar problemas conceituais, preconceitos e outros 

conteúdos indesejáveis; poder de escolha das coleções a serem adotadas em cada escola pelos seus 

respectivos professores; entre outras. 

A disciplina de Geografia foi atendida primeiramente no ano de 1997 com a distribuição de livros 

para o ensino fundamental. A partir de 2008, passou-se também a distribuir livros didáticos para 

aulas de Geografia do ensino médio, tornando o acesso aos conteúdos dos livros didáticos da 

disciplina aos alunos de escolas públicas virtualmente universal. 

Os livros didáticos, em particular os de Geografia, já são de longa data objeto de reflexões. Mas no 

momento em que o acesso a esses materiais atinge seu ponto máximo de popularização, torna-se 

ainda mais relevante pensar sobre o que está sendo ofertado aos estudantes. 

Nesse trabalho propõe-se uma investigação sobre quais abordagens sobre classes sociais trazem os 

livros didáticos. No Ensino Médio, a Geografia, disciplina nucleada na área das Ciências Humanas, 

tem entre suas metas a elaboração de competências e habilidades que permitam a compreensão da 

sociedade, o agir humano em sua historicidade e em sua geograficidade. Um dos principais 

conceitos desenvolvidos no âmbito das disciplinas que se debruçam sobre as sociedades é o de 

classes sociais, entretanto, não há até o momento investigações sobre como esse conceito tem sido 

explorado pelo ensino da disciplina geográfica para a educação básica. 

Pretende-se verificar em quais momentos dentre o repertório de conhecimentos elencados pelas 

coleções didáticas recorre-se ao conceito de classe para construção das explanações. Deseja-se, 

igualmente, verificar em que nível de conceituação operam os textos didáticos. 

Com vistas a uma avaliação resumida, optou-se por analisar três das 14 coleções didáticas 

disponibilizadas aos alunos de ensino médio das escolas públicas brasileiras pelo PNLD 2012: 

Geografia: sociedade e cotidiano da editora Escala Educacional; Projeto Eco – Geografia, da editora 

Positivo; e Geografia para ensino médio, da editora Ática. A seleção dessas coleções se deu por 



escolha livre, onde se evitou apenas a utilização de mais de uma coleção de uma mesma editora. 

Para a análise dos níveis de conceituação presentes nas coleções didáticas, recorreu-se a um 

levantamento bibliográfico no campo do marxismo, berço do conceito moderno de classes sociais e 

de onde partiram as principais vertentes teóricas sobre o tema. 

 

Caracterização das coleções e método de análise 

 

As três coleções selecionadas para este estudo fizeram parte de um conjunto de 18 obras submetidas 

ao processo de avaliação estabelecido por edital para o PNLD 2012. Após a apreciação técnica de 

pareceristas, quatro coleções foram excluídas, restando os 14 títulos que foram disponibilizados 

para os professores das escolas públicas. 

Visando instrumentalizar os docentes para o processo de escolha, o FNDE confeccionou o Guia de 

Livros Didáticos: PNLD 2012: Geografia (MEC/SEB, 2011). Nele foram tornados públicos os 

critérios utilizados pelos pareceristas, os títulos das obras disponibilizadas, um breve balanço sobre 

as potencialidades e os pontos críticos de cada trabalho e uma resenha para cada coleção. 

Com relação à proposta pedagógica, apresentaram-se 8 elementos: coerência e adequação 

metodológica; articulação pedagógica e progressão do ensino aprendizagem entre os volumes, 

desenvolvimento de capacidades e do pensar crítico do aluno; diferentes gêneros textuais e 

adequação da linguagem; representação cartográfica e adequação da exploração de ilustrações; 

respeito às diversidades; valorização de gênero e não violência; valorização de afrodescendentes e 

indígenas. Os três últimos elementos foram agrupados numa seção denominada “cidadania”. 

 As três coleções selecionadas para esse trabalho foram caracterizadas da seguinte forma: 

 

 



Percebe-se que, segundo o Guia do PNLD, as três coleções mostraram-se, de maneira geral, 

suficientes em todos os aspectos pedagógicos. Porém, nenhuma recebeu destaque nos itens 

relacionados à cidadania, o que se mostrou na realidade um perfil geral de todas as coleções3. 

Em atenção ao Edital PNLD 2012, todas as coleções foram organizadas por série, isso é, cada obra 

para ensino médio possui três volumes (e três respectivos manuais para professores). Isso marcou 

uma diferença em relação ao PNLD 2009, que admitia volumes únicos. Apesar de essa medida 

possibilitar que as coleções apresentassem diferentes organizações de conteúdo, o que se encontrou 

nas três coleções selecionadas para esse estudo foi, de maneira geral, a mesma organização, com o 

primeiro volume abordando conceitos fundamentais da Geografia, de Cartografia e a prevalência de 

temas relacionados à Geografia Física e à questões ambientais. O segundo volume coloca o Brasil 

em foco, abrangendo as características físicas do território brasileiro, processos de formação 

territorial e de regionalização, geografia das indústrias e espaços urbano e rural. O terceiro volume 

dedica-se a aspectos políticos, econômicos e culturais do espaço geográfico mundial. 

Por outro lado, percebe-se entre as coleções escolhidas uma variação significativa com relação ao 

número de páginas de cada volume. A coleção Geografia para ensino médio apresentou os volumes 

com menor número de páginas, sendo 176 no primeiro volume, 208 no segundo e 224 no terceiro. A 

coleção Projeto Eco traz 240 páginas no primeiro volume, 272 no segundo e 240 no terceiro. Já a 

coleção Geografia: sociedade e cotidiano traz os maiores volumes das três obras escolhidas: são 

272 páginas no primeiro volume, 308 no segundo e 328 no terceiro. 

Para analisar as coleções didáticas selecionadas, empreendeu-se a leitura integral dos textos 

principais de cada volume. Interessa-nos nesse momento saber em que medida aparece no discurso 

principal de cada coleção o conceito de classes sociais. Isso significa que elementos como: 

exercícios, textos de apoio, imagens, mapas e suas respectivas legendas foram propositadamente 

deixadas em segundo plano. 

Através dessa leitura minuciosa, buscou-se identificar momentos onde as coleções didáticas lançam 

mão do conceito de classes sociais para construir e expor um determinado tema. Foram definidos 

três eixos temáticos de interesse: espaço rural, espaço urbano e meio ambiente. Essa classificação 

não obedeceu a organização preestabelecida pelas coleções, mas ateve-se ao que se abordava em 

cada um dos trechos destacados. Para exemplificar, considerando um hipotético capítulo sobre 

urbanização do Brasil, um trecho que relacione a ação de latifundiários e a persistência da má 

distribuição de terras no campo e o êxodo rural seria classificado como espaço rural, e não como 

espaço urbano.  

A sequência do trabalho envolve a identificação do nível de conceituação sobre classes sociais nos 
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textos destacados das coleções didáticas. Foram caracterizados três níveis de compreensão: 

incipiente, estrutural e histórico. Para isso, recorreu-se a um levantamento bibliográfico em obras do 

campo do marxismo, onde se destacaram as contribuições de Karl Marx, Vladmir Lênin, Antonio 

Gramsci e Edward Thompson. 

 

O desenvolvimento do conceito de classes sociais 

 

A palavra classe expressa a ideia de que uma sociedade apresenta grupos ou conjuntos internos 

distintos. Conforme comenta o historiador Marcelo Badaró Mattos, a utilização dessa ideia não é 

recente. Para ilustrar essa afirmação sem retroagir a períodos históricos remotos, Mattos (2007) 

lembra-nos de que na França do século XVIII já se utilizava a denominação classe para se referir a 

subdivisões do universo do trabalho, como agricultura, indústria, comércio e serviços. Durante o 

século XIX, percebeu-se entre os franceses uma mudança significativa quando o termo passou a 

designar grupos em situações desiguais, mas a ideia de classe permanecia essencialmente ligada ao 

exercício profissional: “...até o fim do século, a maior parte das referências à classe por parte dos 

próprios trabalhadores tomava o termo por sinônimo de profissão ou ofício: “classe dos tipógrafos”; 

“classe dos metalúrgicos”; “classe dos mineiros” etc” (MATTOS, 2007, P. 34). Posição semelhante 

era encontrada na Inglaterra, onde também ao longo do século XIX ocorriam transformações 

importantes, com o uso da expressão “classes trabalhadoras” para denotar a coesão de um grupo 

em oposição a outros. 

Essa concepção sobre as classes, em realidade, nunca deixou verdadeiramente de existir. Ainda se 

utiliza correntemente a expressão classe social para diferenciar sociedades do ponto de vista do 

acesso a bens materiais (pobres x ricos, por exemplo), ou, numa forma um pouco mais elaborada, 

através de níveis de renda. Essa ótica dá origem, numa perspectiva formalista, ao debate sobre 

quantas “classes sociais” existem dentro de uma sociedade a partir dos rendimentos de seus 

integrantes que, por sua vez, podem ser “realocados” de uma classe para outra diante de uma 

redefinição de parâmetros. Naturalmente, essa discussão é frequentemente alimentada por órgãos de 

controle e planejamento estatais e por empresas dedicadas a pesquisas de mercado4. 

Porém, essa concepção carece de aprofundamentos. Sendo a palavra classe referente a um conjunto 

ou agrupamento, não fica claro, nessa forma de definição, quais fatores realmente agregam as 

pessoas pertencentes a determinado grupo. Igualmente, pouco se pode auferir dos interesses de um 

dado grupo e da sua forma de agir. Por isso, denominamos doravante esse nível de conceituação 
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como incipiente ou embrionário. 

A superação desse estágio veio a ocorrer a partir de meados do século XIX através da contribuição 

de Karl Marx e Friedrich Engels e do materialismo histórico. Importante ressaltar que não se trata 

de uma simples operação teórica, uma vez que, por volta de 1840, esses autores já se encontravam 

fortemente envolvidos com organizações de trabalhadores e com movimentos socialistas, fato que 

leva a concordar com Mattos (2007) quando afirma que 

 

Tendo em vista essa relação entre palavras e movimentos, a transformação no uso do 
termo classe, tendendo a indicar uma nova categoria de análise da realidade social, 
capaz de dar conta das desigualdades econômico-sociais na sociedade capitalista, indica 
um momento de auto-representação consciente dos trabalhadores sobre sua situação 
social, interesses comuns e oposição de interesses em relação à(s) outra(s) classe(s). 
(MATTOS, 2007, P. 34) 

De forma sintética, pode-se dizer que o materialismo histórico tem como característica distintiva o 

fato de ter em seu âmago o conceito de classes sociais. O objetivo final da análise de Marx e Engels 

é a compreensão da sociedade como um conjunto formado por partes contraditórias e conflitantes, 

razão pela qual se pode dizer que pensar o materialismo histórico sem o conceito de classes é 

esterilizá-lo. 

Isso fica evidente em praticamente toda a obra dos pensadores alemães. Naquele que é seu texto de 

maior divulgação, o Manifesto do Partido Comunista, os autores são taxativos ao afirmar: “a 

história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes” (MARX e 

ENGELS, 2003, P. 26). Mas antes mesmo do Manifesto já era possível reconhecer o embrião dessa 

concepção teórica, como se vê em A ideologia alemã, de 1845-1846: 

 

Os indivíduos singulares formam uma classe somente na medida em que têm de 
promover uma luta contra uma outra classe; de resto, eles mesmo se posicionam uns 
contra os outros, como inimigos, na concorrência. Por outro lado, a classe se 
autonomiza, por sua vez, em face dos indivíduos, de modo que estes encontram suas 
condições de vida predestinadas e recebem já pronta da classe a sua posição na vida e, 
com isso, seu desenvolvimento pessoal; são subsumidos a ela. É o mesmo fenômeno 
que o da subsunção dos indivíduos singulares à divisão do trabalho e ele só pode ser 
suprimido pela superação da propriedade privada e do próprio trabalho. (MARX e 
ENGELS, 2007, P. 63) 

Lima (2005) chama atenção para o fato de o conceito de classe social no materialismo histórico 

possui dois significados. Primeiramente, é uma categoria analítica, expressando formas pelas quais 

o trabalho produtor de valor foi realizado sob dominação política e econômica. Uma demonstração 

pode ser encontrada no início do capítulo 52 do livro III da obra “O capital”, onde são apontados os 

proprietários de força de trabalho, os proprietários de capital e os latifundiários, ou seja, proletários, 

capitalistas e latifundiários como as grandes classes da sociedade capitalista (MARX, 1984). 



Mas o conceito de classe social também é uma categoria histórica utilizada para indicar uma 

estrutura social e os sujeitos que se localizam no interior da produção capitalista. Um dos momentos 

mais notáveis da perspicácia analítica de Marx está na obra O 18 de brumário de Luis Bonaparte. 

Comentando sobre camponeses na França, o pensador alemão afirma 

 

… a grande massa da nação francesa se compõe por simples adição de grandezas 
homônimas, como batatas dentro de um saco constituem um saco de batatas. Milhões de 
famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu modo de 
vida, os seus interesses e a sua cultura do modo de vida, dos interesses e da cultura das 
demais classes, contrapondo-se a elas como inimigas, formam uma classe. Mas na 
medida em que existe um vínculo apenas local entre os parceleiros, na medida em que a 
identidade dos seus interesses não gera entre eles nenhum fator comum, nenhuma união 
nacional e nenhuma organização política, eles não constituem classe nenhuma. (MARX, 
2011. Pp. 142-143) 

 

Mattos (2007) comenta que essa passagem mostra uma diferença na concepção materialista 

histórica entre a classe enquanto existência material (classe em si) e a classe enquanto coletivo 

consciente de suas condições e interesses (classe para si). Posteriormente, diz o autor, Marx apenas 

trataria como “de classe” aquilo que expressasse o caráter político de um grupo contra outro. 

O materialismo histórico continuou a ser elaborado mesmo após a morte de seus criadores. Um de 

seus conhecidos contribuidores foi o russo Vladmir Lênin. A respeito da questão das classes sociais, 

tornou-se conhecida a sua definição: 

 

Chama-se classes a grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si pelo seu lugar 
num sistema de produção social historicamente determinado, pela sua relação (as mais 
das vezes fixada e formulada nas leis) com os meios de produção, pelo seu papel na 
organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo de obtenção e pelas 
dimensões da parte da riqueza social de que dispõem. As classes são grupos de pessoas, 
um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro graças ao fato de ocupar um lugar 
diferente num regime determinado de economia social. (LÊNIN, 1980). 

Sabe-se também que os debates dentro do campo do materialismo histórico deram origem a 

diferentes correntes de pensamento. Mattos (2007) destaca duas grandes vertentes (entre outras) que 

projetaram perspectivas diferentes sobre classes sociais: uma tradição por ele chamada de 

“doutrinária” que simplifica as relações de classe a aspectos econômicos, e uma tradição crítica 

dentro do materialismo histórico. Procurando situar esse trabalho nessa última vertente, seguimos as 

contribuições de Antonio Gramsci e Edward Thompson. 

Gramsci se tornou uma das principais referências da crítica interna do economicismo no 

materialismo histórico. Sua concepção de classe deixa evidente a preocupação de considerar a 

realidade como todo, sem reducionismos. Por isso, propõe que se entenda a formação de classes em 



níveis. O primeiro envolve a união corporativa de indivíduos das mesmas categorias profissionais; o 

segundo corresponde à solidariedade de um grupo maior de indivíduos de um grupo social em torno 

de razões econômicas; por fim, o terceiro nível é aquele onde o grupo se torna consciente de seus 

interesses corporativos e os supera, influenciando também os interesses de outros grupos sociais 

(GRAMSCI, 2000). 

Thompson foi outro destacado combatente das posturas doutrinárias dentro do materialismo 

histórico, sendo, grande a proximidade entre suas ideias e as de Gramsci, mesmo que o historiador 

inglês tenha passado a maior parte da sua vida sem contato explícito com as ideias do pensador 

italiano. Sua preocupação em ampliar a concepção materialista de classe é testemunhada pelas 

palavras do famoso prefácio de sua obra A formação da classe operária inglesa: 

 

 Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de acontecimentos 
díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência quanto 
na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. […] A classe acontece quando 
alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), 
sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens 
cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. (THOMPSON, 2011, pp. 9-
10) 

A partir dessas contribuições, pode-se delimitar outros dois níveis de conceituação sobre classes 
sociais. Em oposição ao nível embrionário, já se tem claro aqui que o conceito de classe delimita 
uma estrutura social e a disposição dos indivíduos em seu interior. A posição em relação ao 
processo de reprodução ampliada do capital, ou seja, a questão da propriedade (de capital, de terra 
ou somente de força de trabalho, por exemplo) é determinante para sua definição. Por isso, 
chamamos esse nível de conceituação de estrutural. 
Porém, verifica-se também a existência de um nível de conceituação mais avançado do ponto de 
vista da análise de classes. São análises que, à diferença das análises estruturais, avançam no 
sentido de investigar a dinâmica de sociedades concretas, incorporam elementos políticos e 
culturais e, consequentemente, atingem um resultado diferenciado. Denominamos esse nível de 
conceituação como histórico.  
É importante salientar que não se propõem níveis de conceituação radicalmente apartados uns dos 
outros. Deve-se encará-los como progressões: uma boa análise histórica não prescinde de análises 
estruturais. Da mesma forma, essas duas formas de compreensão do fenômeno de classe não negam 
a existência de desigualdades, mas busca compreendê-las com maior profundidade e relacioná-las à 
essência da dinâmica social. 
 
Os níveis de conceituação e a análise das coleções didáticas 
 
O trabalho de leitura das coleções didáticas selecionadas e de identificação dos momentos em que 
elas recorreram ao conceito de classes sociais resultou num total de 204 páginas com conteúdos 
destacados. A coleção “Projeto Eco” teve 60 páginas com trechos sinalizados, enquanto a coleção 
“Geografia: sociedade e cotidiano” teve 71 e a coleção “Geografia para ensino médio” apresentou 
74 páginas com momentos destacados. 
Um traço comum às coleções foi o fato de apresentarem a menor densidade de trechos sinalizados 
no primeiro volume. Nas coleções “Geografia para ensino médio” e “Geografia: sociedade e 
cotidiano”, o volume 2 respondeu pela maioria dos momentos sinalizados (44 e 37, 
respectivamente), enquanto na coleção “Projeto Eco” o terceiro volume foi o que teve maior 



número de trechos sinalizados, 28 ao todo. 
A partir dessa seleção inicial, foram elencados os trechos segundo os grupos temáticos 
preestabelecidos. A distribuição dos trechos sinalizados no conjunto das coleções segundo os três 
grupos temáticos estabelecidos se configurou da seguinte forma: 
 

Grupos temáticos Geografia para ensino 
médio  

Projeto Eco Geografia: sociedade e 
cotidiano 

Espaço rural e  
questões agrárias 

48 15 35 

Espaço urbano 19 7 16 
Meio ambiente 5 0 13 

 
 
Conforme está ilustrado pelo quadro acima, as discussões sobre Espaço Rural se destacaram com 
relação ao diálogo com o conceito de classes sociais. As discussões sobre Espaço Urbano ocupam 
um segundo patamar, mas com grande distância em relação ao primeiro. Já as discussões 
envolvendo Meio Ambiente são minoria quando o critério é a presença do conceito de classes 
sociais. 
Na realidade, mais relevante do que a diferença quantitativa é a diferença no nível de conceituação 
entre os diferentes temáticas. É nesse ponto que se passa à utilização das ferramentas teóricas 
apreendidas do materialismo histórico para a leitura das coleções didáticas. 
Nota-se que as abordagens referentes a espaços urbanos e meio ambiente são calcadas sobretudo 
num nível incipiente de conceituação sobre classes sociais. É o que se lê, por exemplo, na coleção 
“Projeto Eco” quando comenta sobre megacidades:  
 

Desde 1975, dobrou o número de habitantes das cidades do mundo. De acordo com um 
levantamento da ONU, esse número voltará a dobrar em 2025, isto é, cerca de dois 
terços da população mundial viverão em cidades. Essa crescente urbanização, que afeta 
principalmente os países subdesenvolvidos, não é apenas quantitativa, pois a fisionomia, 
a organização e até mesmo a função das cidades vêm sofrendo grandes alterações. As 
megacidades são as mais afetadas, pois apresentam sérios problemas, causados 
principalmente pela desigualdade acentuada de renda e pelas barreiras sociais, étnicas e 
de gênero (masculino/feminino). Nesses centros urbanos, a especulação imobiliária vem 
expulsando os habitantes de baixa renda para as periferias, a maioria sem dispor de 
infraestrutura mínima adequada. (GUERINO, 2011, vol 1, p. 175) 

Também se obtém outro exemplo da coleção “Geografia: sociedade e cotidiano” quando discute 
impactos da poluição de atividades industriais: 

Porém, a população mais pobre é a mais afetada pelos danos causados por toda essa 
poluição, uma vez que não tem recursos nem poder de pressão política para reivindicar 
uma condição de vida mais saudável. Os locais onde essa população se instala são, 
muitas vezes, desprovidos de áreas verdes, o que mantém as pessoas expostas ao 
contato constante com diversas formas de poluição. […] (VITIELLO et al., 2011, vol 2, 
p. 184) 

Porém, a maior parte dos momentos em que se recorre às classes sociais para explorar temas, 
porém, mostra-se frequentemente num nível estrutural. Naturalmente, é bastante recordada a forma 
como Marx visualiza a sociedade capitalista: 

Segundo a doutrina marxista, as contradições econômicas do capitalismo, decorrentes 



da propriedade privada dos meios de produção, se expressariam na luta de classes do 
proletariado contra a burguesia. (MAGNOLI, 2011, vol. 2 P. 96) 

Também é visível a presença desse nível de conceituação em explicações sobre a atividade 
industrial: 

O processo de industrialização intensificou a urbanização, alterou as relações de 
trabalho, interferiu na cultura e na forma de pensar e estabeleceu a formação de duas 
novas classes sociais dentro do chamado capitalismo moderno: a burguesia e o 
proletariado. A burguesia tornou-se a classe dominante na Europa, pois era proprietária 
do dinheiro, das máquinas e das ferramentas. Ao proletariado coube a função de vender 
sua força de trabalho para a burguesia, em troca de um salário. (GUERINO, 2011,vol. 3 
P. 33) 

[Sobre indústria estadunidense] A grande concorrência mundial fez com que muitas 
indústrias dessa região, a partir da segunda metade do século XX, migrassem para 
outros lugares em busca de menores custos de produção, mão de obra barata, 
diminuição de impostos e leis ambientais mais brandas, levando dessa forma ao 
surgimento de novos centros industriais no sul e no oeste do país. Esse fenômeno levou 
a região do manufacturing belt a ser chamada de rust belt ou o “cinturão da ferrugem”, 
em virtude da grande quantidade de prédios abandonados que antes funcionavam como 
fábricas nas cidades dessa região. (VITIELLO et al., 2001, vol. 3, P. 246) 

Por fim, a busca pelos momentos em que as coleções dialogam mais profundamente com o conceito 
de classes sociais, isto é, em que a leitura da sociedade se dá a partir da caracterização de seus 
diferentes sujeitos, mas não se atém unicamente a aspectos estruturais, incorporando também 
elementos de ordem política e cultural, foi mais profícua no tema “Espaço rural”, principalmente 
quando o foco das explanações era o Brasil. É o que se tem, por exemplo, na coleção Geografia 
para ensino médio: 

Com a Lei de Terras em 1850, o Império definiu uma opção histórica pelo latifúndio. a 
primeira Constituição republicana, de 1891, transferiu as terras públicas para o 
patrimônio dos estados. Por essa via, as oligarquias regionais, que controlavam os 
governos estaduais, conseguiram regularizar o vasto apossamento de terras empreendido 
pelos grandes proprietários desde 1850. Assim, transferiram boa parte das terras do 
território nacional para o domínio privado. 

O MST nasceu como fruto das ocupações de terras organizadas nos anos anteriores no 
Brasil meridional. Seu advento refletia a resistência dos camponeses à expropriação 
provocada pela intensa concentração fundiária regional ocorrida na década de 1970. 
Mas, em poucos anos, o MST organizou-se na maior parte do país. (MAGNOLI, 2011, 
vol. 2 Pp. 111-112) 

E também na coleção Geografia: sociedade e cotidiano: 

Como você já estudou, as capitanias hereditárias (do período colonial) e a Lei de Terras 
(de 1850) foram formas de ocupação territorial que organizaram a concentração de 
terras no Brasil. A partir da década de 1950, no entanto, os camponeses começaram a se 
organizar e a procurar melhores oportunidades de acesso à terra. Com o agravamento 
dos problemas sociais no campo, esses movimentos tornaram-se mais fortes e mais bem 
estruturados. 



O movimento de reivindicação pelo direito à terra deu origem às Ligas Camponesas, 
que, ao longo da década de 1950 e início da década de 1960, tiveram papel importante 
na luta em favor da reforma agrária no Brasil. Uma de suas conquistas foi o fato de o 
presidente João Goulart, em 1963 apresentar um projeto de reforma agrária. 
(VITIELLO et al., 2011, vol.2, P. 124) 

 

Conclusões, novas questões 

 

Uma leitura pormenorizada de todos os trechos ressaltados nas três coleções excederia os limites 
desse trabalho. Entretanto, pode-se estabelecer algumas conclusões gerais a partir da leitura dessas 
obras: 

• Em geral, as coleções didáticas selecionadas não dialogam fortemente com o conceito de 
classes sociais. Isso pode ser ilustrado pelo número relativamente pequeno de páginas em 
que foram encontrados conteúdos relacionados a esse conceito; 

• Além disso, percebeu-se que grande parte da discussão sobre classes sociais está 
concentrada em apenas um núcleo temático: espaço rural e questões agrárias, o mais 
numeroso. Os demais temas analisados recorrem pouco a esse prisma. 

• Em adição a isso, observou-se também que as discussões sobre espaço rural congregaram os 
momentos em que se verificou maior profundidade conceitual, o que se denominou aqui 
como nível histórico. Nos demais temas, prevaleceram visões incipientes e estruturais. 

Acredita-se que esse resultado demonstra a clara necessidade de espraiar a utilização do conceito de 
classes sociais para outras áreas temáticas do ensino de Geografia. Não se pode cair na armadilha de 
fechar um conceito dentro de um determinado núcleo temático. Parece-nos que se trata de superar o 
que Moreira (2004) sinalizava na sua crítica da Geografia que se ensina: o conceito de homem da 
Geografia que se ensina ainda é o “homem-população”. “De início o homem é visto nas páginas da 
Geografia Humana como etnia: é raça, língua, religião. Depois, aparece como demografia: é apenas 
número. Até que chega a vez de assumir a forma sociológica atual: é problema social” (MOREIRA, 
2004, P. 50). 

Restam em aberto, ainda, algumas questões. Naturalmente, esse trabalho sugere uma continuidade, 
tanto no sentindo de incorporar mais coleções à análise quanto na direção de aumentar o número de 
temas analisados. Mas também se propõe uma reflexão sobre os motivos da concentração sinalizada 
em torno de questões ligadas ao Espaço Rural. Deixa-se registrada a hipótese de se tratar de uma 
particularidade brasileira ligada à própria dinâmica da sociedade, que teve no campo o locus dos 
conflitos mais agudos durante as décadas de 1990 e 2000. 
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