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RESUMO

O  presente  trabalho  foi  desenvolvido  com  o  objetivo  de  refletir  sobre  as 
especificidades da Educação do Campo. É resultado de pesquisa bibliográfica sobre 
o  assunto  e  também  do  desenvolvimento  de  uma  proposta  de  intervenção 
pedagógica realizada no Colégio Estadual do Campo Dr. Antonio Pereira Lima. Foi 
elaborado em três tópicos. O primeiro tópico apresenta a forma marginalizada como 
a Educação do Campo foi tratada na história da educação brasileira que desde o 
seu princípio favoreceu o desenvolvimento de um pensamento elitista que valorizou 
o modo de vida urbano desconsiderando a cultura e tradição dos povos do campo, 
tendo originado ao longo do tempo a construção de uma visão negativa sobre o 
espaço  rural  (camponês)  brasileiro.  O  segundo  tópico  descreve  a  realização  da 
proposta de intervenção pedagógica desenvolvida no Colégio Estadual do Campo 
Dr. Antonio Pereira Lima. O terceiro tópico reflete sobre o papel que as escolas do 
campo devem exercer para colaborar na construção da cidadania de seus alunos e 
alunas  e  como  alcançar  uma  educação  de  qualidade.  Ao  final  do  trabalho  foi 
possível concluir que entender as especificidades da Educação do Campo é fator 
determinante  para  desenvolver  projetos  e  ações  que  possibilitem  aos  alunos  e 
alunas do campo a construção da cidadania, como também alcançar educação de 
qualidade para agir no campo ou nos limites que ultrapassam este espaço.
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INTRODUÇÃO

O modelo econômico adotado pelo Brasil nas últimas décadas possibilitou um 

modelo educacional excludente, onde a educação é tida como meio para agilizar o 

desenvolvimento  da economia,  este  modelo marcado pela  valorização do capital 

marca também a educação do campo. Os interesses dos sujeitos do campo quase 

sempre foram desconsiderados no seu processo de escolarização, bem como suas 

especificidades, assim sendo, ao longo do tempo surgiu a ideia de que a escola do 

campo não necessita de oferecer aos seus alunos e alunas uma educação com a 
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mesma qualidade que as escolas urbanas, o que provocou nos próprios alunos a 

crença  de que  o  campo é  lugar  de  inferioridade.  Assim sendo este  trabalho  foi 

desenvolvido com o objetivo de definir estratégias para entender as especificidades 

da  Educação  do  Campo  e  desmistificar  a  crença  de  que  o  campo  é  lugar  de 

inferioridade entre os alunos do Colégio Estadual  do Campo Dr.  Antonio Pereira 

Lima, como também, situar  na legislação a concepção de Educação do Campo, 

investigar possíveis causas das crenças negativas sobre a população do campo e 

debater na comunidade escolar estratégias para superar preconceitos em relação 

aos sujeitos do campo. Durante a realização do projeto foram disponibilizados para 

os  profissionais  da  escola  os  seguintes  textos:  a  Proposta  de  Intervenção 

Pedagógica,  a  Produção  Didático-Pedagógica,  as  Diretrizes  Curriculares  da 

Educação do Campo do estado do Paraná e o Caderno Temático da Educação do 

Campo publicado pela Secretaria de Estado Da Educação do Paraná no ano de 

2008. No início foi solicitado a todos que fizessem a leitura dos textos e durante o 

período de implementação da Proposta de Intervenção Pedagógica foram realizadas 

discussões nos momentos de hora-atividade dos professores e em reuniões  com os 

funcionários.

1 EDUCAÇÃO DO CAMPO: LUTA E RESISTÊNCIA

A história da educação no Brasil mostra que desde o início da colonização 

quando chegaram os padres jesuítas com o objetivo de catequizar os indígenas a 

educação assumiu um caráter elitista. De acordo com Aranha

As primeiras escolas reúnem os filhos dos índios e dos colonos, mas 
a tendência da educação jesuítica é separar os “catequizados” e os 
“instruídos. A ação sobre os índios se resume na cristianização e na 
pacificação, tornando-os dóceis para o trabalho. Com os filhos dos 
colonos porém a educação tende a ser mais ampla, estendendo-se 
além da escola elementar de ler e escrever.(2001, p.101).

O  modelo  educacional  adotado  pelo  Brasil  privilegiou  ao  longo  do 

tempo  os  interesses  da  população  urbana  desconsiderando  os  interesses  e 

necessidades  das  populações  que  vivem no  campo,  este  modelo  marcado  pela 

lógica capitalista marcou também as políticas educacionais e reforçou a ideia de que 



para  a população do campo bastava uma educação rudimentar,  já  que,  sempre 

foram vistos como pessoas atrasadas em termos culturais.

 A leitura das  constituições de 1824 e 1891 mostra que a educação para a 

população do campo não era uma preocupação existente, já que a educação rural 

sequer foi mencionada em seus textos. O despertar para esta temática surgiu no 

início do século XX, em consequência do movimento migratório à época, quando um 

grande número de moradores e moradoras do campo deixou as áreas rurais em 

busca dos espaços urbanos onde se iniciava o processo de industrialização no país, 

o que fez surgir o ruralismo pedagógico que durou até o início da década de 1930, e 

tinha como objetivo fixar as pessoas no campo.

Dentre as iniciativas adotadas para a educação dos povos do campo cabe 

destacar  a  Campanha  Nacional  de  Educação  Rural  (CNER),  que  foi  a  primeira 

iniciativa de ação sistematizada para o campo, de caráter nacional  diferente das 

práticas  e  experiências  anteriores,  pois  esta  apresentava  uma  característica  de 

continuidade.

A CNER, foi  criada em 1952,  no  segundo mandato do presidente  Getúlio 

Vargas sendo depois oficializada no governo de Juscelino Kubitschec e foi extinta 

em  1963.  Tinha  por  objetivo  adequar  o  homem  do  campo  ao  plano  de 

desenvolvimento econômico por meio da educação de base, assim as propostas 

educativas  para  a  população  camponesa  foram  influenciadas  pela  ideia  de 

progresso resultante do desenvolvimento industrial com influência na agricultura e 

na maneira de se viver no espaço rural brasileiro.

Essa  ideia  de  progresso  acentuou  valores  centrados  na  cultura 
urbana,  em detrimento  da cultura do campo,  reforçando extremos 
valorativos dessa cultura pela formulação de estereótipos negativos 
sobre o homem do campo, tais como: ingênuo, preguiçoso, doente, 
rústico,  atrasado,  desambicioso,  entre  outros.  (BARREIRO,  2010 
p.14 e 15).

A educação oferecida até então não respeitava o contexto social e tampouco 

considerava  os  modos  de  viver,  pensar  e  produzir  destas  pessoas  às  quais  se 

destinava, preocupava-se tão somente em produzir mão de obra. Durante a década 

de 1960 diante da preocupação com o crescimento do número de favelados nas 



periferias das grandes cidades, o Estado adotou a educação rural como estratégia 

de contenção do fluxo de migração do campo para a cidade. Para Silva

O  ruralismo  teve  grande  influência  na  construção  dos  primeiros 
prédios  públicos  na  área  rural,  conhecidos  como  “escolas  típicas 
rurais”,  na criação das “escolas normais rurais”.  No entanto,  esse 
discurso foi marcado por seus limites, seja pela visão redentora da 
escola,  da  idealização  do  campo,  seja  pela  ideia  de  fixação  das 
pessoas no campo como maneira de evitar a explosão de problemas 
sociais  nas  cidades,  servindo assim,  também aos  segmentos  das 
elites urbanas e da oligarquia rural que não queria o esvaziamento 
da mão de obra do campo. (SILVA, 2010 p.33 e 34).

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, artigo 105 

recomendava-se aos poderes públicos instituir e amparar serviços e entidades que 

mantivessem na zona rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao 

meio e o estímulo de vocações profissionais. Os cursos de formação de técnicos 

para as atividades agrícolas e pecuárias deste período foram caracterizados pelo 

caráter tecnicista dos currículos que tinham por objetivo atender ao processo de 

industrialização em curso. O modelo de educação adotado foi centralizado em uma 

concepção que considerava como modelo a valorização do espaço urbano, e que 

desvalorizava a cultura camponesa com vistas a adaptar os habitantes do campo ao 

modo de vida da cidade. 

Assim sendo foram implantados programas em áreas tanto urbanas quanto 

rurais  que  apresentavam  de  acordo  com  Socorro  (2010)  três  características: 

educação urbanocêntrica, isto é, voltada para conteúdos centrados no processo de 

urbanização e industrialização, onde o ponto de partida e  o ponto de chegada do 

conhecimento é o espaço urbano apresentado como superior e moderno, sugerindo 

que o espaço rural precisa ser deixado pra trás por quem deseja vencer na vida, 

uma vez que no campo não há possibilidade de progredir; educação sociocêntrica, 

voltada aos interesses elitistas, que não considera a diversidade dos sujeitos sociais 

que ocupam o espaço do campo e da cidade, sua cultura e formas diversificadas de 

organização  no  trabalho  e  na  vida;  educação  etnocêntrica,  que  privilegia  os 

conhecimentos relativos ao mundo ocidental industrializado, uma forma de pensar e 

viver que se baseia na homogeneidade, onde os valores da cultura camponesa são 

vistos como atrasados, conservadores e que dão origem a estereótipos com relação 

à população do campo e seu modo de viver e pensar.



Neste mesmo período, educadores ligados às universidades e movimentos 

religiosos  ou  partidos  políticos  de  orientação  esquerdista  protagonizaram  um 

movimento  em  favor  da  educação  popular  que  visava  fomentar  a  participação 

política das camadas populares, inclusive as do campo. Porém, a partir de 1964,  

com a ditadura militar esses movimentos foram reprimidos e desarticulados. Neste 

mesmo período várias campanhas foram organizadas para combater a questão do 

analfabetismo no Brasil que representava, à época, um desafio para a sociedade 

elitista  brasileira  que  alimentava  o  desejo  de  ver  o  país  se  tornar  uma  grande 

potência  no  cenário  internacional,  destacando-se  neste  período  o  Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), um movimento de alfabetização em massa 

sem  nenhum  compromisso  com  a  escolarização  e  totalmente  desvinculado  da 

escola.

No  início  da  década  de  1970,  quando  a  sociedade  brasileira  iniciou  um 

processo  de  reação  frente  ao  autoritarismo  do  Estado  os  movimentos  sociais 

retomaram a luta pela redemocratização da sociedade, e também pelos direitos dos 

cidadãos  e  cidadãs,  e  dentre  estes  direitos  o  direito  à  educação,  não  apenas 

educação  como reprodutora  do  pensamento  elitista  e  sim uma educação  crítica 

capaz de promover a construção de conhecimento significativo. Assim, movimentos 

organizados  da  sociedade  ligados  à  educação  popular  incluíram  novamente  a 

educação do campo na pauta  dos temas estratégicos para  a educação do país 

propondo um modelo que atendesse às especificidades sociais e culturais próprias 

das pessoas que vivem no campo. 

Em 1998 foi organizada a primeira Conferência Nacional Por uma Educação 

Básica do Campo, na cidade de Luziânia, Goiás de 27 a 31 de julho, que assumiu 

como compromissos e desafios: vincular as práticas de Educação Básica do Campo 

como o processo de construção de um Projeto popular de desenvolvimento nacional; 

propor  e  viver  novos  valores  culturais;  valorizar  as  culturas  do  campo;  fazer 

mobilizações em vista da conquista de políticas públicas pelo direito à Educação 

Básica do Campo; lutar para que todo o povo tenha acesso à alfabetização; formar 

educadores e educadoras do campo; produzir uma proposta de Educação Básica do 

Campo; envolver as comunidades no processo; acreditar na capacidade de construir 

o novo; implementar as propostas de ação da Conferência.



A segunda Conferência Nacional Por uma Educação do Campo aconteceu no 

período de 2 a 6 de agosto de 2004, na mesma cidade de Luiziânia, Goiás. Os 

participantes de acordo com a declaração final da conferência intitulada: Por uma 

Política Pública de Educação do Campo, denunciaram a grave situação do povo 

brasileiro  que  vivia  no  e  do  campo,  como também,  as  consequências  sociais  e 

humanas de um modelo de desenvolvimento baseado na exclusão e na miséria da 

maioria tais como: falta de escolas, falta de infraestrutura nas escolas, falta de uma 

política  de  valorização  do  magistério,  falta  de  apoio  às  iniciativas  de  renovação 

pedagógica,  falta  de  financiamento  diferenciado para  dar  conta  das demandas,e 

também  altos  índices  de  analfabetismo  no  campo,  currículos  deslocados  das 

necessidades e das questões do campo e seus sujeitos.

De acordo com as Diretrizes Curriculares estaduais da Educação do Campo, 

a trajetória da Educação do Campo no estado do Paraná não é diferente do resto do 

país,  pois  sempre  esteve  marginalizada  e  foi  durante  muito  tempo  precarizada. 

Ocorreram no início dos anos de 1990 importantes iniciativas de alfabetização de 

jovens  e  adultos  nos  assentamentos  da  reforma  agrária  com  mediação  do 

Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  (MST),  que  contribuiu  com  a 

experiência adquirida para o avanço sobre a Educação do Campo.

Foi criado pelo governo estadual durante a gestão 1992 – 1994 o Programa 

Especial Escola Gente da Terra, com o propósito de “dar um atendimento específico 

e diferenciado” aos povos do campo, das áreas indígenas, dos assentamentos e aos 

assalariados rurais, no nível do Ensino Fundamental e da alfabetização de jovens e 

adultos. Ainda em 1992 o governo do estado do Paraná publicou os Cadernos de 

Subsídios ao processo de educação de jovens e adultos do campo.

No  ano  2000  foi  criada  a  Articulação  Paranaense  por  uma  Educação  do 

Campo ao mesmo tempo em que se realizou a II Conferência Paranaense: Por uma 

Educação Básica do Campo.

No ano de 2001 entre outras reivindicações a Articulação Paranaense propôs 

a criação de um departamento específico para atender a Educação do Campo, na 

Secretaria de Estado da Educação (SEED), que só foi atendida em 2002, quando foi 

criada a Coordenação da Educação do Campo.

Em 2006 foram publicadas as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo 

do estado do Paraná. Em 2010 foi lançado o Manifesto da Educação do Campo do 



Estado do Paraná durante a realização do VI Simpósio Estadual da Educação do 

Campo  em  Faxinal  do  Céu  do  qual  participaram  dentre  os  movimentos  que 

representaram  vários  segmentos  da  sociedade  quinhentos  e  dez  educadores  e 

educadoras, representando as Escolas Públicas Estaduais do Campo no Paraná.

2 O PAPEL DAS ESCOLAS DO CAMPO: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA

A Proposta  de  Intervenção  Pedagógica  que  deu  origem a  este  artigo  foi 

desenvolvida no Colégio Estadual do Campo Dr. Antonio Pereira Lima, localizado no 

distrito  de  Panema,  município  de  Santa  Mariana,  núcleo  regional  de  Cornélio 

Procópio.  A  escolha  do   tema  proposto  se  deu  em  razão  de  uma  resistência 

observada  na  comunidade  escolar  (alunos  e  alunas)  e  na  comunidade  local 

(moradores e moradoras) com relação à mudança do nome do colégio, quando a 

escola  passou  a  chamar  colégio  do  campo.  Diante  do  fato  surgiu  a  seguinte 

indagação:  Por  que  alunos/as  e  moradores/as  de  uma  comunidade 

reconhecidamente do campo, envolvidos com atividades próprias deste espaço, não 

se reconhecem como tal,  já que se constatou neste momento uma negação por 

parte  dos  mesmos/as  de  se  assumirem  como  alunos  e  alunas,  moradores  e 

moradoras do campo?

A proposta de intervenção pedagógica foi  desenvolvida durante o primeiro 

semestre  do  ano  letivo  de  dois  mil  e  treze  ,  com o objetivo  de  refletir  sobre  a 

construção histórica de um mito que apresenta os habitantes do campo de forma 

negativa  e  pejorativa  e  a  partir  deste  entendimento  elaborar  estratégias  de 

superação desta  crença negativa,  como também entender  as  especificidades da 

Educação do Campo. . De acordo com Caldart

A escola tem um papel que não pode ser subestimado na formação 
da autoestima de seus educandos – e também de seus educadores. 
E isto é muito importante para a Educação do Campo, já que em 
muitas comunidades camponesas existe um traço cultural de baixa 
autoestima acentuado, fruto de processos de dominação e anulação 
cultural muito fortes, e que precisa ser superado em uma formação 
emancipatória dos sujeitos do campo. (CALDART, 2004  p. 32).

A  implementação  da  Proposta  de  Intervenção  Pedagógica  envolveu 

professores, equipe de direção, equipe pedagógica e agentes educacionais I e II,  

num total de trinta e sete profissionais e teve início com a apresentação da proposta 



durante a semana pedagógica realizada no início do mês de fevereiro do ano de 

dois  mil  e  treze.  O  texto  da  Proposta  de  Intervenção  Pedagógica,  a  Produção 

Didático Pedagógica e o texto das Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação do 

Campo e o Caderno Temático sobre Educação do Campo foram disponibilizados na 

pasta: Compartilhamento Público do laboratório de informática Paraná Digital, tendo 

sido solicitado de início aos profissionais da escola a leitura do material e possíveis 

questionamentos sobre os textos lidos. 

As discussões com a equipe pedagógica e equipe de direção foram centradas 

na gestão democrática da escola pública, o compromisso das escolas do campo 

como agentes de transformação nas comunidades e também o desenvolvimento de 

projetos que objetivem a valorização da história e cultura locais.

Em reuniões com a participação dos agentes educacionais I e II, foi discutido 

o papel dos funcionários de educação como formadores através de suas atitudes e 

comprometimento com a educação pública de qualidade.

Os  debates  com  a  equipe  de  professores  aconteceram  em  reuniões  e 

durante os momentos de hora atividade, e foram direcionadas no sentido de adequar 

o Plano de Trabalho Docente (PTD) à realidade e especificidades das escolas do 

campo, também foram realizadas leituras e discussões das Diretrizes Curriculares 

da Educação do Campo do Estado do Paraná e textos do Caderno Temático – 

Educação do Campo elaborado pela secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Uma  contribuição  muito  importante  para  esta  proposta  foi  dada  pelos 

participantes do Grupo de Trabalho em rede (GTR), foram quinze participantes de 

vários núcleos de educação do estado, professores da rede pública que  através de 

seus  depoimentos  e  participação  nos  fóruns  enriqueceram  o  diálogo  sobre  as 

especificidades da educação do campo. Dentre estas contribuições destacamos a 

seguinte  resposta  apresentada  no  primeiro  fórum  do  GTR,  que  solicitava  uma 

reflexão sobre a crença negativa em relação ao campo.

  Ao  longo  da  história  da  educação  no  Brasil,  percebe  que  não 
existiam  objetivos  ou  ações  específicas  para  a  educação  das 
crianças e adolescentes que residiam no campo. E as poucas ações 
que tinham era voltada a proteção e ao assistencialismo, o homem 
do  campo visto  como carente.  Precisamos  aproveitar  o  momento 
favorável  que  passamos  na  educação  do  campo para  aplicarmos 
projetos  que  tenha  como  princípios,  valorizar  o  conhecimento  do 
camponês e aprimorar os conceitos  técnicos voltado à agroecologia 
e geração de renda. A necessidade de integrar os saberes da terra 



aos  escolares,  saber  prático/cotidiano  integrado  com  o  científico, 
através  de  pesquisas,  visitas  técnicas,  escuta/registro/leituras, 
resolver questões de aprendizado. (ALS, 2013).

A fala deste professor evidencia o descaso com que foram tratados os alunos 

e  alunas  do  campo no decorrer  da  história  pela  ausência  de  políticas  públicas 

específicas para as escolas do campo. De acordo com Silva

[....] há uma herança cruel: a escola rural não considera a realidade 
sócio-econômica  dos  sujeitos  a  quem  se  destina,  destrói  a 
autoestima dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e nega o campo 
como lugar de vida e conhecimentos. (SILVA, 2010, p. 30).

Aproveitar o momento histórico favorável à educação do campo implica em 

exigir dos governantes o reconhecimento da educação como direito fundamental da 

população do campo ao mesmo tempo em que a escola se organiza para oferecer 

aos  seus/suas  alunos  e  alunas  um  modelo  de  educação  que  lhes  possibilite  a 

aquisição  de  competências  e  habilidades  fundamentais  para  o  exercício  da 

cidadania. Silva aponta que

O projeto político-pedagógico das escolas do campo deve articular as 
experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, para 
o desenvolvimento social,  economicamente justo e ecologicamente 
sustentável.  Assim,  a  escola  se  torna  um  centro  de  formação 
humana  de  construção  e  sistematização  de  conhecimentos  que 
contribuem para a intervenção dos estudantes e famílias na realidade 
onde vivem. (SILVA, 2008, p. 64)

Sobre as especificidades da Educação do Campo uma participante do GTR 

respondeu

Já  existe  no  campo  um  expressivo  movimento  pedagógico,  com 
experiências escolares inovadoras coladas às raízes populares,  às 
matrizes  culturais  dos  povos  do  campo.  A  educação  escolar 
ultrapassa a fase “rural”, da educação escolar “no” campo e passa a 
ser “do” campo. Está vinculado a um projeto democrático popular de 
Brasil  e de campo. Há uma mobilização local,  regional procurando 
garantir  uma  “educação  básica  do  campo”,  portanto  com  novos 
conteúdos,  novos processos pedagógicos,  novo enfoque na tarefa 
dos  professores(as),  das  famílias,  da  comunidade  e  dos  próprios 
educandos. [....] (MSP, 20013).

Esta “educação básica do campo” citada na fala acima deve ser de acordo 

com as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do Paraná: uma educação 

que seja crítica, cuja característica central é a problematização dos conhecimentos, 

sendo que problematizar implica discutir os conteúdos de forma a gerar indagações 

e não de forma enciclopédica e mecânica.

O terceiro fórum do GTR propôs a socialização de uma experiência ou ação 

pedagógica  de  acordo  com as  necessidades  e  especificidades  da  Educação  do 



Campo. Uma experiência muito interessante foi apresentada por uma participante 

que é diretora de uma escola do campo, trata-se da criação de um museu para 

preservação da história e memória dos habitantes da localidade onde a escola está 

inserida. Outra contribuição relata a experiência da educação especial dialogando 

com a educação do campo

A escola em que atuo, atende pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla, nós realizamos muitos projetos com nossos alunos durante 
o  ano,  dentre  eles:  passeios  na  casa  dos  alunos  do  campo, 
objetivando  conhecer  a  realidade  em  que  vivem,  marcamos 
antecipadamente  com  a  família  que  será  visitada,  os  alunos  que 
participam do passeio podem colher frutas, ovos, ver as plantações, 
os animais. Todos se divertem e aprendem muito [....]. sentimos que 
com o desenvolvimento desses projetos de passeios, nossos alunos 
se sentem incluídos e aprendem muitas coisas novas.(IMC, 2013).

Nos relatos destas professoras aparece a preocupação de integrar a escola 

ao cotidiano da comunidade, desta forma é importante que alunos e alunas sintam 

que a escola não esta isolada de sua vida, não é algo distante ou separado de sua 

realidade, mas antes é o local onde além de buscar conhecimento também podem 

expressar e socializar suas experiências e sabres. Como apontam Arroyo, Caldart e 

Molina

Um projeto popular de desenvolvimento do campo é uma realidade 
que  começa  a  ser  construída.  Consequentemente  exige  uma 
educação  que  prepare  o  povo  do  campo  para  ser  sujeito  desta 
construção. Uma educação que garanta o direito ao conhecimento à 
ciência e a tecnologia socialmente produzidos e acumulados.  Mas 
também que contribua na construção e afirmação dos valores e da 
cultura, das auto-imagens e identidades da comunidade que compõe 
hoje o povo brasileiro do campo.(ARROYO, CALDART E MOLINA, 
2004, p. 14).

Durante o GTR foi possível perceber muita clareza por parte dos professores 

e  professoras  participantes  sobre  as  especificidades  da  Educação  do  Campo, 

mesmo aqueles que não trabalham diretamente nesta modalidade de educação.

O  ponto  culminante  da  implementação  da  proposta  de  intervenção 

pedagógica, aconteceu no período de formação continuada no início do segundo 

semestre de dois mil e treze, quando foi realizada uma oficina de oito horas com a 

participação  de  professores,  diretora,  diretora  auxiliar,  pedagogas  e  agentes 

educacionais.  Na  oficina  a  produção  didático  pedagógica  foi  apresentada  aos 

participantes  e  foi  realizado  estudo  das  Diretrizes  Curriculares  da  Educação  do 

Campo do Paraná.



No  início  da  implementação  da  Proposta  de  Intervenção  Pedagógica  os 

professores e professoras receberam um questionário com perguntas sobre suas 

impressões acerca das especificidades da educação do campo e a adequação do 

Plano  de  Trabalho  Docente  –  PTD  (APENDICE  1).  Dentre  as  respostas 

apresentadas pelos professores para este questionário destacamos:

Professora nº 1 da disciplina de Educação Física: “A escola pode contribuir para a 

construção da cidadania de seus alunos(as) através de conteúdos que fazem parte 

da  realidade  social  do  aluno(a),  tais  como:  terra,  natureza,  agricultura,  cultura,  

valores,  etc.  Considero  necessário  inserir  no  PTD  conteúdos  que  atendam  as 

especificidades da Educação do Campo pois a escola e o professor deve adequar o 

PTD de acordo com a realidade de seus alunos(as), de acordo com a disciplina que 

eu  leciono  os  conteúdos que contemplariam estas  especificidades seriam jogos, 

brinquedos e brincadeiras , pois contemplam a cultura de cada localidade.”

Professora nº 2 da disciplina de Biologia e Ciências: “Na minha opinião a escola 

pode contribuir para a construção da cidadania de seus alunos e alunas capacitando 

funcionários e professores para trabalhar de forma positiva as especificidades do 

campo,  quanto  a  ser  necessário  inserir  conteúdos  específicos  no PTD,  não sei, 

talvez apenas mudar a abordagem de determinados conteúdos já seria o suficiente, 

de  acordo  com  a  disciplina  que  leciono  os  conteúdos  que  contemplariam  as 

especificidades da Educação do Campo são: solo, seres vivos, água, ambiente, etc”.

Professora nº 3, da disciplina de Língua Portuguesa: “ A escola pode contribuir para 

a  construção  da  cidadania  de  seus  alunos  e  alunas  propiciando  uma  formação 

crítica, na qual o aluno tome consciência de sua realidade e, a partir disso, interfira 

nas  decisões  sociais,  políticas,  enfim,  nas  mais  diversas  áreas.  Considero 

importantes  inserir  no  PTD  conteúdos  que  contemplam  as  especificidades  da 

Educação do Campo pois assim torna-se mais natural o processo de conhecimento 

da realidade, possível intervenção e assim sendo um direcionamento crítico-social 

da aprendizagem. De acordo com a disciplina de Língua Portuguesa os conteúdos a 

serem trabalhados seriam principalmente atividades que envolvam os diversos tipos 

de variedades linguísticas, para que o aluno conheça todas as formas da língua e 

onde usar cada variação, dentre elas a padrão mais formal e as menos formais, 

usos determinados pelos contextos (ambientes, interlocutores) em que se fala ou 

escreve.



Ao final do projeto todos os participantes da oficina de formação continuada 

receberam  outro  questionário  sobre  o  material  apresentado  durante  a  oficina 

(APENDICE 2).  Neste questionário  todas as respostas de todos os participantes 

foram: concordo plenamente para todas as questões propostas.

3 EDUCAÇÃO  DE  QUALIDADE  E  PROMOÇÃO  DA  CIDADANIA: 

COMPROMISSO  DA  ESCOLA  E  DIREITO  DE  ALUNOS  E  ALUNAS  DO 

CAMPO

A frase “não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é 

direito  e  não  esmola”  traduz  o  anseio  de  uma  população  historicamente 

marginalizada na história da educação e na história do país, pois seus direitos  não 

foram  considerados  na  elaboração  de  políticas  públicas  para  a  educação,  em 

consequência disto,que tivemos nas últimas décadas o fechamento de dezenas de 

escolas localizadas nas áreas rurais com a justificativa de que é economicamente 

mais viável o transporte escolar destes alunos para escolas localizadas nas sedes 

dos municípios ou localidades maiores, ferindo inclusive o artigo nº 53, parágrafo V 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que diz ser direito da criança e do 

adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Dessa 

forma para Schwendler

A ausência histórica de uma política educacional para os povos do 
campo,  a  forma  de  organização  e  distribuição  geográfica  da 
população  em  função  do  aumento  da  concentração  da  terra  e 
consequente diminuição do trabalho e das pequenas propriedades, o 
intenso processo de êxodo rural ocorrido a partir da década de 1970 
e a lógica do custo-benefício das políticas neoliberais são fatores que 
contribuíram para que o transporte escolar constituísse a política de 
atendimento escolar da população do campo. (SCHWENDLER, 2004 
p.41).

Esta situação demonstra o descaso das autoridades com os moradores e 

moradoras do campo que ainda hoje são vistos como uma parcela  atrasada da 

população e que deve adequar-se ao modo de vida urbano.



A  Constituição  de  1988  adotou  como  princípio  a  descentralização 

administrativa  pública,  o  que  ocasionou  uma  mudança  na  escala  de  poder, 

passando para os municípios maior autonomia quanto à gestão de recursos.

No  campo  administrativo  acarretou  mudanças  no  tipo  de 
relacionamento  entre  as  esferas  de  governo  federal,  estadual  e 
municipal, na redistribuição das competências, como também na sua 
relação  com  a  sociedade  civil,  afetando  diretamente  as  políticas 
educacionais, que cada vez mais passaram a ser descentralizadas 
em sua aplicação. (SILVA, 2010, p. 40)

A Educação do Campo tem sua origem vinculada com os Movimentos Sociais 

e Organizações Populares do Campo ligados às lutas pelo direito à terra e garantia 

de  sobrevivência  no  campo,  assim,  refletir  sobre  Educação  do  Campo  exige 

compreender  a  diversidade  dos  povos  do  campo  e  suas  especificidades, 

assegurando que o processo educacional possibilite a formação humana. É preciso 

garantir o direito a escolarização no e do campo, com o envolvimento dos sujeitos 

aos quais se destina. De acordo com Caldart, Cerioli e Fernandes  apud  Arroyo, 

Caldart e Molina, 

A  educação  do  campo  precisa  ser  uma  educação  específica  e 
diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo deve ser educação, 
no sentido amplo de processo de formação humana, que constrói 
referências culturais e políticas para a intervenção das pessoas e dos 
sujeitos sociais na realidade, visando uma humanidade mais plena e 
feliz. (2004, p. 23)

Pensar  a  Educação  do  Campo  é  pensar  um  modelo  de  educação  com 

qualidade que atinge e perpassa todos os níveis de educação de acordo com as 

necessidades e especificidades desta população e ao mesmo tempo atenda cada 

especificidade da própria educação, desde a educação infantil ao ensino superior,  

o ensino profissionalizante e a educação especial. 

A resolução 4783 de 28 de setembro de 2010 publicada no diário oficial nº 

8345 de 18 de novembro de 2010, institui a Educação do Campo como Política 

Pública Educacional com vistas à garantia e a qualificação do atendimento escolar 

aos diferentes sujeitos do campo, nos diferentes níveis e modalidades de ensino da 

Educação Básica. Assim sendo, é necessário que os municípios ao elaborar seus 

Planos Municipais de Educação considerem os alunos e alunas do campo, mesmo 



nos casos em que estes e estas frequentam escolas localizadas na zona urbana ou 

cidade. 

Um  dos  conceitos  que  embasaram  a  elaboração  do  Plano  Nacional  de 

Educação (PNE), é o respeito à diversidade, e que se aplica aos povos do campo, 

assim é necessário  a  promoção  de  ações afirmativas  que além de garantir  a 

qualidade da educação garanta também que a história e cultura deste alunado 

sejam respeitadas e valorizadas.

O  documento  –  referência  para  a  Conferência  Nacional  da  Educação 

(CONAE) – 2014, no eixo III que trata da Educação e Diversidade aponta que é 

necessário

Assegurar que a escola cumpra seu papel de espaço privilegiado na 
promoção  dos  direitos  humanos,  buscando  garantir  a  inclusão,  o 
respeito  e  a  valorização  das  diferenças,  sem  qualquer  forma  de 
preconceito ou discriminação, contribuindo para assegurar um local 
livre  e  seguro  para  o  desenvolvimento  de  sujeitos  autônomos, 
participativos, cooperativos e solidários, [....].(Brasil, 2013, p 35).

Pensar  a  educação  do  campo  é  também  pensar  as  especificidades  dos 

sujeitos aos quais ela se destina, quando se trata desta modalidade de educação é 

importante  entender  que os  alunos e  alunas do campo apresentam as  mesmas 

condições de aprendizagem que os alunos e alunas da zona urbana, no entanto,  

como seus saberes e experiências são diferenciados,  o ponto de partida para a 

socialização dos conhecimentos historicamente construídos será diferenciado. Deve-

se considerar também que a cultura do campo deve ser valorizada pela instituição 

escolar, no sentido de provocar nos alunos e alunas sentimento positivo em fazer 

parte deste espaço específico, ao mesmo tempo em que se reconhecem como parte 

integrante de um espaço que ultrapassa os limites sociais e territoriais do campo.

A  escola  pode  ser  um  lugar  privilegiado  de  formação,  de 
conhecimento  e  cultura,  valores  e  identidades  das  crianças, 
adolescentes, jovens e adultos. Não para fechar-lhes horizontes, mas 
para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em que 
pisam.  Desde  suas  vivências,  sua  identidade,  valores  e  culturas, 
abrir-se  ao  que  há  de  mais  humano  e  avançado  no  mundo. 
(ARROYO, CALDART E MOLINA, 2004, p. 14)

Para promover educação de qualidade as escolas do campo devem também 

considerar a organização de currículos que contemplem conteúdos de interesse da 



população camponesa e que possibilitem a aquisição de conhecimento significativo 

para estes/as alunos e alunas. Em se tratando de Educação do Campo há que se 

pensar também nos profissionais que irão atuar nas escolas do campo, é comum 

que estes profissionais, principalmente os professores e professoras, se desloquem 

da cidade para trabalhar no campo, como é também frequente em muitas escolas 

que os mesmos/as não se sintam parte deste espaço específico, ou seja, não se 

sintam integrados a esta realidade.

Ao se discutir a formação de profissionais e mais especificamente a formação 

de professores para a educação do campo, seria interessante que houvesse por 

parte  do  ministério  da  educação  e  das  secretarias  estaduais  e  departamentos 

municipais  incentivos  e  subsídios  para  a  formação  de  pessoas  que  moram  no 

campo. As dificuldades de acesso e permanência nos cursos superiores por várias 

causas (econômicas, financeiras, falta de motivação...) contribuem para que alunos 

e alunas do campo desistam de continuar os estudos em nível superior, e quando 

isto  não  acontece,  a  maior  parte  não  retorna  para  o  campo  para  aplicar  o 

conhecimento adquirido.

É  tarefa  específica  da  escola  ajudar  a  construir  um  ideário  que 
orienta a vida das pessoas, e inclui também as ferramentas culturais 
de uma leitura mais precisa da realidade em que vivem. E ajudar a 
construir  uma visão de mundo significa  em primeiro lugar  fazer  o 
inventário das concepções que educandos e educadores carregam 
em si; significa também enraizar as pessoas na história, para que se 
compreendam como parte de um processo histórico. E isso tudo para 
tornar consciente, explicitar, interpretar, questionar, organizar, firmar 
ou revisar ideias e convicções sobre o mundo, sobre a história, sobre 
a realidade mais próxima, sobre si mesmos.(CALDART,2008, p. 31).

A garantia  de  educação  de  qualidade  no  campo,  além de  necessidade  e 

direito dos camponeses deve ser também compromisso dos profissionais que atuam 

nas escolas  do campo,  como também compromisso dos órgãos governamentais 

responsáveis pela educação e pela administração pública. A luta e exigência de que 

estes direitos sejam garantidos e respeitados passa pela necessidade de conhecer a 

legislação  sobre  a  Educação  do  Campo,  bem como  toda  a  documentação  que 

fundamenta   esta  modalidade,  dentre  as  quais  se  destacam  as  Diretrizes 

Operacionais  para  a  Educação  Básica  nas  Escolas  do  Campo  e  as  Diretrizes 

Curriculares da Educação do Campo do Estado do Paraná.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão sobre as especificidades da Educação do Campo, proposta deste 

trabalho,  possibilitou  um  aprofundamento  do  assunto  entre  os  profissionais  da 

escola  alvo  da  proposta  de  intervenção  pedagógica.  Durante  as  discussões  foi 

possível observar alguns pontos de convergência entre o pensamento de todos os 

envolvidos: educação de qualidade como direito fundamental de todos os alunos e 

alunas independente do espaço territorial e ou social que ocupam; valorização da 

história  e  cultura  próprias  de  cada  localidade;  currículo  específico  e  conteúdos 

significativos; envolvimento do coletivo escolar no planejamento de ações.

Ao construir seu Projeto Político e Pedagógico é necessário que as escolas 

do campo estejam atentas para pensar a educação vinculada à cultura no presente 

e no futuro, considerando não só a geração atual como também as futuras gerações, 

ou seja, um processo de longa duração. As escolas do campo devem estimular em 

seus alunos e alunas o reconhecimento de pertencer ao campo, levando-os/as a 

valorizarem suas raízes, cultura e história, para que possam superar a vergonha de 

ser  da  roça.  È  necessário  superar  a  visão  de  inferioridade  que  desestimula  a 

permanência no campo, e que associa o modo de ser camponês à incapacidade 

pessoal  e  baixo  desempenho  escolar,  pois  diante  desta  situação  excludente, 

principalmente a juventude encontra limites para a permanência no campo.

Quando a escola se propõe a contribuir para a construção da cidadania de 

seus alunos e alunas,  precisa despertar  nestes e nestas,  sentimento positivo de 

pertencer ao campo, ao mesmo tempo, que os prepara através da socialização dos 

conhecimentos historicamente construídos para atuar na sociedade. Ao se apropriar 

dos conteúdos científicos oferecidos pela escola alunos e alunas poderão alcançar a 

cidadania,  já  que este  processo lhes possibilitará  entender  a  sociedade da qual 

fazem parte com condições de fazer escolhas que venham ao encontro de seus 

objetivos e necessidades. É papel da escola,  portanto, oferecer aos alunos e alunas 

além do acesso ao conhecimento sistematizado, condições de se reconhecer como 

parte   de  uma  sociedade  que   se  expande  para  além  dos  limites  do  campo, 



despertar nestes alunos e nestas alunas a capacidade de conhecer, reconhecer,  

lutar  e  fazer  valer  os  direitos  básicos  que  são  de  todos,  se  a  educação 

historicamente foi comprometida com as elites na atualidade deve ser comprometida 

com a classe trabalhadora.

REFERÊNCIAS

ARANHA,  Maria  Lúcia  de  Arruda.  História  da  Educação.  São  Paulo:  Editora 
Moderna, 2001.

ARROYO, Miguel Gonzales, CALDART, Roseli Salete, MOLINA, Mônica Castagna 
(org). Por Uma Educação do Campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas. Política de educação no campo: para além 
da alfabetização (1952-1963). São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. Disponível em 
www://books.google.com.br. Acesso em 22/09/2012.

BRASIL.  Educação  do  campo:  diferenças  mudando  paradigmas.  Secretaria  de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), Brasília, 2007.

_____  CONAE  2014:  Conferência  Nacional  de  Educação:  documento  – 
referência/Fórum  Nacional  de  Educação,  Secretaria  Executiva  Adjunta,  Brasília, 
2013.

____ ECA. Estatuto da criança e do adolescente – Lei nº 8069 de 13 de julho de 
1990,  disponível  em  www.planalto.gov.br/ccivil.  Acesso  em  04  de  novembro  de 
2013.

CALDART,  Roseli  Salete.  Elementos  para  a  construção  do  projeto  político  e 
pedagógico da educação do campo. In: Cadernos Temáticos: educação do campo. 
Secretaria de Estado da Educação, Curitiba, 2008.

FERNANDES. Bernardo Mançano, CERIOLI, Paulo Ricardo, caldart, Roseli Salete, 
Primeira  Conferência  Nacional  “Por  uma  Educação  Básica  do  Campo”  (Texto 
preparatório)  In:  ARROYO, Miguel  Gonzales,  CALDART, Roseli  Salete,  MOLINA, 
Mônica  Castagna (org).  Por Uma Educação do Campo.  Petrópolis,  RJ:  Vozes, 
2004.

PARANÁ.  Diretrizes curriculares da educação do campo. Secretaria de Estado 
da Educação, Curitiba, 2006.

SCHWENDLER,  Sônia  Fátima.  Principais  problemas e  desafios  da educação do 
campo  no  Brasil.  In:  Cadernos  Temáticos:  educação  do  campo.  Secretaria  de 
Estado da Educação, Curitiba, 2008.



SILVA,  Maria  do  Socorro.  Diretrizes  Operacionais  para  Escolas  do  Campo: 
rompendo o silêncio das políticas educacionais. In: Cadernos Temáticos: educação 
do campo.  Secretaria de Estado da Educação, Curitiba , 2008.

__________________. Educação como Direito: Reler o passado, Refletir o Presente 
Projetar o Futuro in LUNAS, Alessandra da Costa e ROCHA, Eliene Novaes (Org.),  
Práticas  Pedagógicas  e  Formação  de  Educadores  (as)  do  Campo:  caderno 
pedagógico da educação do campo. 2. edição, Brasília: Duplegráfica, 2010.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – Questionário para professores

COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DR. ANTONIO PEREIRA LIMA
PROFESSORA PDE: Marcia Aparecida Honorio
PROJETO PDE: A contribuição da escola na construção da cidadania dos alunos do campo.
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES
1- Qual é a disciplina que você leciona?
2- Na tua opinião como a escola pode contribuir  para a construção da cidadania dos alunos do 
campo.
3- Considera  necessário  inserir  no  Plano  de  Trabalho  Docente  conteúdos  que  atendam  as 
especificidades da Educação do Campo? Justifique:
4- De acordo com a disciplina que você leciona quais conteúdos contemplariam tais especificidades?
Obs:  Os  textos  para  subsidiar  estas  questões  encontram-se  disponíveis  na  pasta 
COMPARTILHAMENTO PÚBLICO (laboratório de informática Paraná Digital).

APÊNDICE 2

COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DR. ANTONIO PEREIRA LIMA

PROFESSORA PDE: Marcia Aparecida Honorio 
QUESTIONÁRIO SOBRE O PROJETO DE INTERVENÇÃO:  A contribuição da escola na 

construção da cidadania dos alunos do campo
Função que desempenha na educação Considere para as respostas:  

 (    ) professor(a) (1) Discordo totalmente 
(    ) diretor(a) (2) Discordo parcialmente
(    ) pedagogo(a) (3) Concordo parcialmente
 (    ) agente educacional I (4) Concordo totalmente
  (    ) agente educacional II 
 O Projeto de Intervenção contribuiu para a compreensão sobre as especificidades da Educação do 
Campo. (1)   (2)   (3)   (4)
Após a aplicação do projeto ficou evidente a necessidade de se construir uma proposta pedagógica 
voltada para as especificidades do alunado do campo.  (1)   (2)   (3)   (4)
Entender  as  especificidades  da  Educação  do  Campo  é  necessário  para  que  o  coletivo  escolar 
desenvolva ações que contribuam para a promoção da cidadania dos alunos e alunas do campo. (1) 
(2)   (3)   (4)
Para alcançar educação de qualidade nas escolas do campo é necessário que as políticas públicas 
contemplem a formação de professores para esta modalidade de educação. (1)   (2)   (3)   (4)
A qualidade da Educação do Campo, como todas as modalidades de educação depende também da  
valorização dos profissionais de educação. (1)  (2)  (3)  (4)



Os currículos das escolas do campo devem considerar  a história e cultura  locais  como meio de 
valorização desta população, com vistas a contribuir para a superação do mito de inferioridade sobre  
o campo. (1)   (2)   (3)   (4)
O Plano de Trabalho Docente (PTD) deve contemplar conteúdos e metodologias que atendam as 
especificidades da Educação do Campo. (1)  (2)    (3)   (4)
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