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RESUMO. O artigo em discussão estuda os avanços, limites e desafios da Educação do Campo e
está pautado em referencial bibliográfico, tendo como objetivo apresentar reflexões e socialização
dos resultados obtidos através da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola
do Campo Barão de Lucena e do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). O Projeto “Educação do
Campo: Avanços, limites e desafios para sua efetivação”, estuda o histórico da Educação do Campo
no Brasil, a legislação pertinente, a identidade política e pedagógica da Escola Estadual do Campo
Barão de Lucena, bem como a mudança de nomenclatura, suas causas e consequências sociais e
políticas. Percebemos que têm ocorrido avanços em nosso país, no que se refere às políticas
públicas voltadas para uma educação que seja No e Do Campo. Entretanto, cabem-nos alguns
questionamentos: os avanços na legislação em relação à Educação do Campo têm garantido a
efetivação de propostas alternativas no Currículo da Escola do Campo Barão de Lucena? Esta se
consolidou ou está consolidada por meio do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica
Curricular e do Plano de Trabalho Docente? Existem práticas pedagógicas que a garanta como uma
escola de campo? Por meio da interação entre os profissionais da rede de ensino e do material
apresentado na Unidade Didática, estuda-se os limites e desafios da Educação do Campo na Escola
do Campo Barão de Lucena, oportunizando aos seus profissionais e órgãos colegiados a análise de
experiências e práticas pedagógicas sobre Educação do Campo.
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INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado de estudos realizados sobre Educação do Campo,
analisando avanços, limites e desafios, com a pretensão de promover uma reflexão
teórica sobre a prática da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola. O feito se deu por meio da Produção Didático-Pedagógica, no formato de
uma Unidade Didática, tendo como objetivo estudar os limites e desafios da
Educação do Campo na Escola Estadual do Campo Barão de Lucena,
oportunizando

a

reflexão,

discussão,

análise

de

experiências

e

práticas

pedagógicas, além da construção do conhecimento sobre a realidade escolar.
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Através dos estudos e pesquisas, resultado do primeiro semestre de 2013, o
Projeto de Intervenção Pedagógica foi desenvolvido na Escola Barão de Lucena em
parceria

com

a

UNESPAR-Campus

Paranavaí,

na

área

de

Pedagogia.

Sistematizados em material didático, subsidiou teoricamente e metodologicamente a
Implementação na Escola Estadual do Campo Barão de Lucena - Ensino
Fundamental, localizada no Distrito de Barão de Lucena, município de Nova
Esperança, no primeiro semestre de 2014, por intermédio de um Curso de Extensão,
ofertado aos profissionais da Educação e Órgãos Colegiados da referida Escola. O
objetivo foi estudar os limites e desafios da Educação do Campo na Escola referida,
oportunizando aos seus profissionais e Órgãos Colegiados a análise de experiência
e práticas pedagógicas sobre Educação do Campo.
A opção pela escolha do tema se deu pelo fato de que a denominação da
Escola Estadual Barão de Lucena – Ensino Fundamental, desde 2011, foi alterado
por meio de Resolução nº 2998/2011 para “Escola Estadual do Campo Barão de
Lucena – Ensino Fundamental”. A alteração foi motivada pela necessidade de
adequação da nomenclatura da Instituição, decorrente das novas Diretrizes
Curriculares implantadas pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que
dispõe sobre a política de Educação do Campo, 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.
Justificou-se para compreender o que levou a alteração da denominação, vez
que até então não havia tido um projeto de estudos/formação para os professores e
a comunidade escolar sobre Educação do Campo. Justificou-se também para
compreender o porquê a escola passou a ser considerada pelo governo do Estado
como Escola do Campo, bem como estudar a legislação pertinente, a identidade
política e pedagógica da escola de Barão de Lucena, a mudança da nomenclatura,
suas causas e consequências sociais e políticas.
Ao observarmos o histórico da Educação do Campo, percebemos que,
embora de modo lento, têm ocorrido avanços em nosso país, no que se refere às
políticas públicas voltadas para uma educação que seja No e Do Campo. Entretanto,
cabem questionamentos se a realidade da Escola Estadual Barão de Lucena,
localizada no Distrito de Barão de Lucena, no município de Nova Esperança,
consolidou-se ou está consolidada por meio do Projeto Político Pedagógico, da

Proposta Curricular e pelo Plano de Trabalho Docente. Existem práticas
pedagógicas que a garanta como uma escola do campo?
Os estudos nos sugerem ter ocorridos avanços na legislação educacional
para a Educação do Campo, entretanto estes avanços podem não ter sido
suficientes para a escola estudada mudar radicalmente sua nomenclatura sem uma
preparação e discussão política, social e educacional, envolvendo a comunidade.
Outro grande desafio é efetivar a nova proposta pedagógica através de um currículo
significativo para a comunidade que vive no e do campo.
Com o intuito de coletar informações sobre o conhecimento, formação dos
docentes, funcionários, direção da escola e aceitação da comunidade escolar acerca
da Educação do Campo, partiu-se de alguns questionamentos e reflexões, tais
como:
O que é e o que você sabe sobre Educação do Campo?
O que levou a Escola do Campo Barão de Lucena a mudar a
nomenclatura da Escola?
O PPP da Escola do Campo Barão de Lucena, também foi reformulado
para coadunar-se com as legislações vigentes e o art. 28 de LDB?
O que prescreve o art. 28 de LDB?
O avanço na legislação em relação à Educação do Campo tem garantido a
efetivação de propostas alternativas no Currículo da Escola do Campo
Barão de Lucena, ou seja, as diferentes disciplinas e professores estão
atualizando os estudos inserindo questões pertinentes ao campo?
Quais as mudanças alcançadas ou a serem alcançadas na organização
pedagógica da Escola, no que se refere ao tratamento com a produção do
conhecimento e com os sujeitos do campo no processo ensinoaprendizagem?
O Currículo pedagógico atual na escola tem despertado nos alunos e
comunidade do campo o sentimento de pertença ao campo?
O que a comunidade escolar (professores, direção e funcionários) espera
da Escola com a mudança da nomenclatura?
Diante das informações coletadas, percebemos que o conceito que a
comunidade escolar tem sobre a Educação do Campo, é de uma educação que
valorize o campo, o sujeito do campo. No entanto, de modo efetivo este conceito

está restrito apenas à localidade da escola, devido à falta de compreensão da
maioria dos profissionais envolvidos e uma das principais evidências é a ausência de
formação específica sobre Educação do Campo. Concretamente, a formação de
Professores e demais profissionais da educação é o ponto frágil, que deveria e
precisa ser considerado, para que de fato se efetive as propostas alternativas no
Currículo da Escola do Campo.

Educação do Campo: aspectos históricos e legais

Para compreendermos a História da Educação do Campo, dividiremos o
processo em três períodos: Negação; Preocupação; Valorização e Avanços em
Educação do Campo.
O primeiro período é marcado pela negação dos sujeitos do campo como
sujeitos sociais e cidadãos brasileiros nas políticas públicas educacionais, que se
estendeu desde a colonização até a década de 1930.
O segundo período marcado pela preocupação com a Educação Rural por
parte do Estado, em função da migração campo/cidade e por iniciativas de educação
popular e de embates dos movimentos sociais camponeses junto ao Estado.
O terceiro período marcado pelo rompimento com a Educação Rural e o
surgimento da Educação do Campo, onde o Estado reconhece a identidade e a
cultura dos povos do campo. É a valorização dos sujeitos sociais do campo e sua
prática, no entanto, com resistências regionais e em estados da federação.
A Educação, mesmo que de forma incipiente esteve presente em todas as
constituições brasileiras, desde 1824, no entanto, embora sendo o Brasil um país
com atividades agrárias, a Educação Rural somente em 1934 aparece contemplada
na Constituição. É como diz Nascimento,
O Brasil mesmo considerado um país eminentemente agrário, sequer
mencionava acerca da educação rural em seus textos constitucionais de
1824 e 1891, o que evidencia dois problemas de governança pública, a
saber: o descaso por parte dos dirigentes com a educação destinada aos
camponeses e resquícios de uma cultura política fortemente alicerçada
numa economia agrária com base no latifúndio e no trabalho escravo.
(NASCIMENTO, 2009, p. 160).

Conforme Leite (1999), a sociedade brasileira só é despertada para a
Educação Rural entre os anos de 1910 a 1920, quando acontece no Brasil um forte
movimento migratório interno, onde a população rural deixa o campo em busca de
trabalho fora das áreas rurais, mudando-se para as cidades, dando início ao
processo de industrialização. Diante deste movimento o poder público se depara
com novos desafios, intensificando os debates a respeito da importância da
educação para conter o movimento migratório e elevar a produtividade no campo.
Neste período, década de 1930, o que acontece na prática é o Ruralismo
Pedagógico, que tinha como objetivo fixar o homem ao campo. Para se ter uma
ideia, sobre a preocupação neste período histórico, no texto constitucional de 1934 a
Educação Rural está contemplada no artigo 121, parágrafo 4º, com a seguinte
formulação:
O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial em que se
atenderá, quanto possível, ao disposto nesse artigo. Procurar-se-á fixar o
homem ao campo, cuidar de sua educação rural, e assegurar ao
trabalhador nacional a preferência na colonização e aproveitamento das
terras públicas. (BRASIL, 1934, s/p).

O artigo 156, parágrafo único, prescreve que “Para realização do ensino nas
zonas rurais, a União reservará, no mínimo, vinte por cento das quotas destinadas a
educação no respectivo orçamento anual”.
Em 1937, o governo volta a sua atenção para a escola rural com a criação da
Sociedade Rural, tendo como intenção, expandir o ensino e preservar a cultura do
homem do campo, em um contexto onde a cidade se consolidava como referência
da modernização e do progresso, dando origem ao termo cidadão e cidadania,
momento em que o campo representava o antigo e o rústico. De acordo com Leite
(2002, p. 30), a educação assumia no período o papel e “[...] canal de difusão
ideológica. Era preciso alfabetizar, mas sem descuidar dos princípios de disciplina e
civismo”. Já o ruralismo pedagógico propunha a permanência do homem no campo,
através de uma pedagogia que fosse eficiente no desbravamento do campo, sem
propagação da cidade, fixando o homem no campo.
Nascimento (2009) considera, que o ensino laico, gratuito, público e de
qualidade proposto a partir de 1930 com várias reformas educacionais, tinham
mesmo o interesse dualista em perpetuar a diferenciação entre escolas para os
filhos da elite (ensino intelectual) e escolas para os filhos dos trabalhadores rurais e

operários da cidade (ensino profissional). Este pensamento permanece até a
Constituição de 1988, quando indica a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, aprovada em 1996, que pela primeira vez na história do Brasil
abordou a educação rural de forma clara e objetiva.
Após a segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, a educação rural foi alvo de
iniciativas do governo federal. Foi criada a Comissão Brasileira de Educação das
Populações Rurais (CBAR) a qual era destinada a:
Implantar projetos educacionais na zona rural e o desenvolvimento das
comunidades campestres, mediante a criação de Centros de treinamento
(para professores especializados que repassariam as informações técnicas
aos rurícolas), a realização de Semanas Ruralistas (debates, seminários,
encontros, dia de campo, etc.) e também a criação e implantação dos
chamados Clubes Agrícolas e dos Conselhos Comunitários Rurais. (LEITE,
2002, p. 32).

Foram instaladas as Missões Rurais como ação educativa visando discutir
condições de vida das pequenas comunidades e foi criada a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ACAR), atual EMATER.
Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, as ações
governamentais eram influenciadas pela política norte americano que era marcado
pelo entendimento do camponês como carente, subnutrido, pobre e ignorante e, por
isso deveria ser assistido e protegido. Logo, a educação era vista com objetivo de
proteção e assistência ao camponês.
O texto da Constituição de 1946 mostra que o Estado não tinha uma
preocupação direta com o ensino às populações rurais. O Art. 168, inciso III, por
exemplo, prescreve que “as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que
trabalham mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito
para os seus servidores e os filhos destes” (BRASIL, 1946, s/p). Com isso o Estado
transfere a responsabilidade pela educação dos povos do campo às empresas
agrícolas.
A Constituição de 1967 e a Emenda de 1969 mantêm os princípios da
Constituição de 1946, seguido pela “obrigatoriedade às empresas agrícolas, com
ensino primário gratuito dos filhos dos empregados entre os sete e quatorze anos”
(BRASIL, 1967, s/p), contribuindo futuramente para promover uma forte distorção
idade-série. De acordo com Leite,

Na década de 1950, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural e o
Serviço Social Rural, com preocupações voltadas à formação de técnicos
para o desenvolvimento de projetos de educação de base e programas de
melhorias de vida, que não discutia efetivamente a origem dos problemas
vividos no campo. (LEITE, 1999 apud DIRETRIZES, 2006, p. 17-18).

Na década de 1960, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº
4024/61, não tendo efetiva preocupação com a educação rural e sim com a
educação urbana. A lei deixa claro que a responsabilidade da educação rural fica a
cargo dos municípios, levando a uma situação muito precária para o sujeito do
campo, pois os municípios pequenos não tinham condições de sustentar uma
educação voltada ao sujeito do campo. Com a Lei nº 5692/71, também não houve
avanços para a educação rural.
Os avanços não reconhecidos nas constituições anteriores são mencionados
na Constituição de 1988 quando no artigo 205 se garante a “educação como direito
de todos e dever do Estado”, independente do local que a pessoa reside, seja nos
espaços urbanos ou rurais. A Constituição faz menção às especificidades do ensino
ao citar o respeito pelas diferenças culturais e regionais, deixando livre para cada
Estado adequar seus currículos, calendários e outros aspectos que possam suprir às
necessidades regionais.
Na Lei 9.394/96 (LDB), as mudanças vão aparecer no artigo 28, quando
estabelece as normas para a educação do campo:
Art. 28 - Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas
de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
IConteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
IIOrganização escolar própria, incluindo à adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
IIIAdequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996, s/p).

Nesse sentido, afirma Soares que a LDB ao reconhecer
[...] o processo de adaptação à adequação, instituiu uma nova forma de
sociabilidade no âmbito da política de atendimento escolar em nosso país.
Não mais se satisfaz com adaptação pura e simples. Reconhece a
diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando
a definição de Diretrizes Operacionais para uma educação rural, sem no
entanto, recorrer a uma lógica exclusiva e de ruptura com um projeto global
de educação para o país. (SOARES, 2002, p. 28).

O final dos anos de 1990 foi fundamental para o surgimento da concepção da
Educação do Campo que tenta romper com a lógica da Educação Rural, sobretudo
com a realização de eventos nacionais como alguns dos que seguem:
1997 - I Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária (I ENERA),
onde aparece a proposta de Educação do Campo. Ressaltamos que a idéia de
realizar este encontro partiu do MST e deste encontro surgiu o planejamento de se
realizar a I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo. No I ENERA
foi documentado o Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária ao
Povo Brasileiro (PARANÁ, 2010, p. 19).
1998 – Realiza-se a I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do
Campo, que foi um marco histórico na apresentação de alternativas políticas para
educação do campo. Após esta I Conferência, surge o movimento Articulação Por
Uma Educação do Campo, onde se reuniram educadoras e educadores do campo
ligados aos movimentos sociais e pesquisadores das universidades (PARANÁ,
2010, p. 19).
2002 - É aprovada pelo Conselho Nacional de Educação as Diretrizes
Operacionais para uma Educação Básica nas Escolas do Campo. As Diretrizes são
elaboradas após fortes pressões populares e engajamento de alguns intelectuais
que cobram que a educação nas escolas no campo seja uma realidade social e
política. As Diretrizes deixam claro no Art. 2º que:
[...] com base na legislação educacional, constituem um conjunto de
princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das
escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a
Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível
Técnico e a Formação de Professores em Nível Médio na modalidade
normal. (BRASIL, 2002, p. 37).

O parágrafo único prescreve que:
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros,
na rede de ciência tecnológica disponível na sociedade e nos movimentos
sociais em defesa dos projetos que associem as soluções exigidas por
essas questões à qualidade social da vida coletiva no País. (BRASIL, 2002.
p. 37).

Numa releitura das Diretrizes operacionais, em particular do parecer da
relatora Soares, Fernandes (2002) complementa afirmando:
O campo é lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar
com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo
não é só lugar de agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem
de terras. O campo é espaço e território dos camponeses e dos
quilombolas. É no campo que estão às florestas, onde vivem as diversas
nações indígenas. Por tudo isso, o campo é lugar de vida e, sobretudo de
educação. (FERNANDES, 2002, p. 92).

2004 - Nasce no MEC a Coordenação da Educação do Campo.
2008 - É aprovada pelo Conselho Nacional de Educação as Diretrizes
Complementares da Educação Básica.
Enquanto isso, no Paraná, no ano de 2000, é realizada a II Conferência
Paranaense: Por uma Educação Básica do Campo, onde nasce a Articulação
Paranaense por uma Educação do Campo (PARANÁ, 2010, p. 21).
Em 2003 é criada na Secretaria Estadual de Educação a Coordenação da
Educação do Campo. A partir daí passou a disseminar a concepção de Educação do
Campo dentro da rede Estadual de Educação Básica.
2006 - É publicado um documento pedagógico intitulado “Diretrizes
Curriculares da Educação do Campo”, desafiando a todos que se apropriem dessa
concepção de educação, ou seja, “considerar a cultura dos povos do campo em sua
dimensão empírica e fortalecer a educação escolar como processo de apropriação e
elaboração de novos conhecimentos” (PARANÁ, 2006, p. 26).
O coletivo que contribui na construção das Diretrizes Curriculares da
Educação do Campo no Paraná acredita que
[...] entender o campo como um modo de vida social contribui para auto
afirmar a identidade dos povos do campo, para valorizar seu trabalho, a sua
história, o seu jeito de ser, os seus conhecimentos, a sua relação com a
natureza e como ser da natureza. Trata-se de uma valorização que deve se
dar pelos próprios povos do campo, numa atitude de recriação da história.
(PARANÁ, 2006, p. 26).

2010 - É aprovada as Diretrizes Complementares para uma Educação Básica
nas Escolas do Campo do Paraná.
Ainda em 2010 é aprovado o Parecer CEE/CEB Nº 1011/10 que trata sobre
as normas e princípios para a implementação da Educação Básica do Campo no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná, assim como a definição da identidade e

organização das Escolas do Campo da Rede Pública do Estado do Paraná,
embasado no tripé: Escola, Sujeitos e localização. Fica decidido que
[...] escola do Campo é aquela que se localiza nos perímetros rurais e nos
distritos dos municípios e que recebem sujeitos oriundos do campo, tais
como: pequenos agricultores, assentados, acampados, meeiros, posseiros,
arrendatários, quilombolas, acampados, faxinalenses, bóias-fria, entre
outros. (PARANÁ, 2010, p. 12).

A Resolução nº 4783/2010 em seu Art. 3º, prescreve que “As Escolas do
Campo são aquelas inseridas em comunidades caracterizadas pelo vínculo e
trabalho com a terra, independente de sua localização”.
É neste contexto que, por meio da Resolução nº 2998/2011, é alterado a
denominação da Escola Estadual Barão de Lucena – Ensino Fundamental, para
Escola Estadual do Campo Barão de Lucena – Ensino Fundamental. A alteração foi
solicitada pela escola, após orientação dada pelo Núcleo Regional de Educação e foi
motivado pela necessidade da adequação da nomenclatura da Instituição decorrente
das novas Diretrizes Curriculares implantadas e amparadas pelo Decreto nº 7352 de
04/11/2010, que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, pelo Parecer nº 1011/10 CEE/PR e pela Resolução nº 4783/10 – GS/SEED, que institui a Educação do
Campo como Política Pública Educacional com vistas à garantia e à qualificação do
atendimento escolar aos diferentes sujeitos do campo, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino da Educação Básica.
A LDB e as Diretrizes Operacionais e Curriculares se apresentam como
documentos importantes para orientar a organização do trabalho pedagógico
escolar, no entanto, por si só, não consolidam estas conquistas, fazendo-se
necessário uma organização permanente para que estes direitos sejam efetivados
na realidade da escola.
Foi neste espaço de falta de políticas públicas de atendimento dos interesses
dos trabalhadores do campo, ao longo da história do Brasil, que surgiram inúmeros
movimentos sociais, como: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Trabalhadores da Cana,
Movimento das Populações Tradicionais Indígenas, Quilombolas, Sindicatos Rurais
ligados à Agricultura Familiar, entre outros.

É neste contexto histórico que as comunidades indígenas, os quilombolas, os
trabalhadores rurais temporários, os faxinalenses, os pequenos produtores, os
ilhéus, os ribeirinhos, seringueiros, entre outros acabam se mobilizando. As
mobilizações ocorrem pelo fato de não existir Políticas públicas que atendam os
trabalhadores e, quando tem, vem de forma verticalizada.
Para o atendimento a todas estas ações, movimentos organizados e
comunidades que a Secretaria de Educação do Paraná, desde 2003, assume a
Educação do Campo como uma Política Pública do Estado, abrangendo as
comunidades

rurais.

Reconhece-se

que

as

escolas

do

campo

possuem

características e práticas econômicas, culturais, políticas e sociais próprias do
campo.
Identifica e apresenta a Educação do Campo como a Educação que respeita
os acampados, assentados, atende aos faxinalenses, ilhéus, ribeirinhos e
quilombolas. Entende Escola do Campo aquela que busca praticar uma Educação
que estude a realidade dos pequenos produtores, assalariados rurais temporários,
boias frias, atingidos por barragens e arrendatários de terras.
No entanto, durante os estudos realizados através da implementação do
Projeto na Escola Estadual Barão de Lucena e a realização do Grupo de Trabalho
em Rede, o qual possibilitou a interação com demais profissionais da rede estadual
de ensino do Paraná que atuam em diferentes municípios em escolas do campo,
além da visita ao Colégio Estadual do Campo Centrão, no Assentamento Pontal do
Tigre, em Querência do Norte-PR, aponta que a Secretaria tem falhado quando não
se organiza de forma consistente para que aconteça a formação continuada dos
professores, abrangendo a todos os profissionais que atuam nas Escolas do Campo
no Estado do Paraná, preparando-os para as demandas da Educação do Campo,
diferentes da educação rural e urbana. A falta de formação em especial nas
graduações das licenciaturas, a falta de conhecimentos por parte dos que atuam
nesta modalidade de ensino nos NRE e na Coordenação de Educação do Campo na
SEED, rotatividade de professores nas escolas estaduais, desconhecimento de toda
a historicidade das escolas do campo, das legislações, das diretrizes curriculares do
campo, dentre outros documentos, ou seja, a formação de professores e demais
profissionais da educação sobre temáticas camponesas é o ponto frágil, que precisa
ser considerado para instrumentalizá-los dando condições para que se efetive a
Proposta Curricular da Educação do Campo não só no Paraná como no Brasil.

É urgente repensar, agir, manter e ampliar as ações, para evitar que em um
futuro não muito distante, as escolas estaduais do campo venham a desaparecer ou
somente se restrinja a mudança na nomenclatura da escola.
Não somente este estudo como também a prática pedagógica nos advertem
que questões como rotatividade de professores se da devido à ausência de
concursos públicos específicos para a Educação do Campo. Ocorre também devido
a retirada das inscrições de professores PSS da opção exclusiva para atuarem na
Educação do Campo, resultando na prática de a maioria dos professores a somente
completar sua carga horária - padrão – com algumas aulas nas escolas de campo,
não criando vínculo com a escola, comunidade e com a proposta para Educação do
Campo.
Os estudos realizados indicaram que atualmente as escolas públicas do
campo da rede estadual de ensino, estão limitadas na sua maioria à mudança de
nomenclatura. Consideramos o passo inicial, mas o desafio maior é a efetivação
pela prática da modalidade no processo pedagógico com adaptações necessárias à
sua adequação às peculiaridades da vida e trabalho no campo e de cada região,
como prevê o art. 28 da LDB/96. Diferente do que está ocorrendo, para a efetivação
da Educação do Campo é preciso repensar o currículo, as adaptações e a formação
dos educadores que atuam nas referidas escolas. Não basta mudar a nomenclatura.
É necessário repensar as práticas e o Projeto Político Pedagógico (PPP), as
relações com a comunidade, a formação dos professores, a gestão educacional e a
democracia.
Na prática, mudou-se apenas a nomenclatura das escolas do campo. O
ensino na maioria dos estabelecimentos permanece o mesmo, ou pouco se
avançou. Faltam formação e conhecimento da legislação por parte dos que atuam
nesta modalidade. Falta o desenvolvimento de um currículo enriquecedor aos
sujeitos do campo, que os façam sentir-se valorizados, pois contraditoriamente com
a Educação do Campo, a formação docente e as próprias teorias de educação estão
voltadas para o homem urbano, refletindo diretamente na pratica docente nas
escolas do campo ou denominadas do campo. Mesmo a escola tendo seus alunos
do meio rural “no campo”, a cultura urbana prepondera sobre novas possibilidades
educativas e de formação.
Esta realidade foi constatada, através da aula de campo com os participantes
do curso de Implementação da Escola Estadual do Campo Barão de Lucena, na

visita aos professores do Colégio Estadual do Campo Centrão, no Assentamento
Pontal do Tigre, quando foi possível observar e dialogar com alunos e professores
da referida escola. Mesmo sendo uma escola de campo no campo, em um
assentamento, percebemos as mesmas dificuldades apontadas nas demais escolas
que apenas acrescentaram na nomenclatura o termo “campo”.
Analisando os documentos estudados, estes justificam a mudança na
nomenclatura da escola uma vez que esta se encontra situada no Distrito e atende
as populações do campo e, estes por sua vez, são filhos de agricultores,
trabalhadores rurais, uma comunidade local de pessoas que vivem do trabalho do
meio rural.
O estudo indicou que o Projeto Político Pedagógico, a Proposta Pedagógica e
o Regimento Escolar da referida escola, não abordam os princípios da Educação do
Campo citados no Decreto nº 7352/10, como também não foi reformulado para
coadunar-se com as legislações vigentes e o art. 28 da LDB.
Desta forma, o avanço na legislação em relação à Educação do Campo não
tem garantido a efetivação de propostas alternativas no Currículo da Escola
Estadual do Campo Barão de Lucena. O currículo existente não desperta nos alunos
o sentimento de pertença ao campo, sendo agravante desta situação, não existir a
formação continuada para os professores prevista em calendário e a rotatividade
dos profissionais da escola tem sido muito grande, prejudicando pedagogicamente a
escola e a formação dos alunos.
Identificamos haver a necessidade de se realizar na Escola estudada uma
formação continuada pautada nos documentos norteadores do trabalho pedagógico
e organização curricular: as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo, as Diretrizes Complementares (Resolução CNE/CBE nº 01 e
Resolução CNE/CEB nº 02, respectivamente), as Diretrizes Estaduais da Educação
do Campo e os Cadernos Temáticos 1 e 2.
As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo propõe eixos temáticos
como problemáticas centrais a serem evidenciadas nos conteúdos escolares. Sendo
estes: Trabalho: divisão social e territorial; Cultura e identidade; Interdependência
campo-cidade, questão agrária e desenvolvimento sustentável; Organização política,
movimentos sociais e cidadanias.
Os temas foram anunciados pelos povos do campo nos diversos espaços
coletivos e eventos nacionais e estaduais, existindo assim uma articulação entre os

conhecimentos

produzidos

pelos

camponeses

e

os

conhecimentos

que

historicamente foram construídos e acumulados pela humanidade. É como retrata as
diretrizes:
No âmbito da educação do campo, objetiva-se que o estudo tenha a
investigação como ponto de partida para a seleção e desenvolvimento dos
conteúdos escolares, de forma que valorize singularidades regionais e
localize características nacionais, tanto em termos das identidades sociais e
políticas dos povos do campo quanto em valorização da cultura de
diferentes lugares do país. (PARANÁ, 2010, p. 31).

Por fim, constatamos que considerar o conhecimento que os alunos possuem
e conhecer a realidade a qual estão inseridos, é o passo inicial para ampliar e trazer
novos conhecimentos científicos, propondo por meio da pedagogia histórico crítica a
prática social como ponto de partida, estabelecendo um movimento dialético entre a
prática-teoria-prática, possibilitando que o aluno retorne ao seu meio e faça as
transformações sociais, políticas, culturais e econômicas necessárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado visou oferecer subsídios teóricos e metodológicos aos
profissionais e órgãos colegiados da Escola Barão de Lucena.
O estudo teórico, análise e reflexões realizadas através da implementação
didático-pedagógica, contribuiu com a releitura do Projeto Político Pedagógico da
Escola, observando que este contempla a Educação do Campo de modo superficial.
Foi importante para compreender o que levou a alteração da denominação da
Escola para Educação do Campo, buscando perceber as mudanças já realizadas e
as que ainda precisam ser efetivadas quanto à organização pedagógica da escola.
Com o aprofundamento teórico sobre Projeto Político Pedagógico, os Eixos
Temáticos, Encaminhamentos Metodológicos e ainda com a aula de campo,
refletimos sobre a prática pedagógica em sala de aula, contribuindo com as
mudanças necessárias a se garantir de modo efetivo a Escola como uma Escola de
Campo.
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