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Que olhar temos para o campo?
• Romântico: lugar lindo, de mata, de ar
puro, de tempo para descansar....
• Preconceituoso: lugar de atraso, de
cultura inferior...
• De valorização: lugar de cultura própria,
com sujeitos históricos, com
necessidades....

DE QUE CAMPO E DE QUE
SUJEITOS ESTAMOS FALANDO?
Campo como espaço de tensões entre os homens
de negócio e os homens de trabalho; entre a
grande e a pequena propriedade; entre
produção orgânica e não orgânica; entre
agroecologia e agronegócio; entre classe
dominante e dominada; entre latifúndio e
minifúndio; entre classe trabalhadora e classe
patronal....

QUE TENSÕES ESTÃO PRESENTES NO
CAMPO DE CANTAGALO?

Em que contexto estamos inseridos?
• O Brasil tem 5.175.489 estabelecimentos agropecuários,
ocupando uma área de 329.941.393 hectares. A
agricultura familiar, com 4.367.902 estabelecimentos,
ocupa uma área de 80.250.453 hectares. Por sua vez,
os 807.587 estabelecimentos da agricultura empresarial,
que o Censo denomina de "não familiar", ocupam uma
área de 249.890.940 hectares. Isto quer dizer que a
agricultura familiar com 84,4% dos estabelecimentos,
ocupa 24,3% da área total. Em contrapartida, a
agricultura empresarial ocupa 75,7% da área, com
apenas 15,6% dos estabelecimentos agropecuários.
• O total do pessoal ocupado nas atividades
agropecuárias, segundo o Censo, era de 12.801.179
pessoas. Destas 11.036.701 atuava nas atividades da
agricultura familiar. Somente 1.764.478 pessoas, nas
atividades da agricultura empresarial.

Índice de concentração da propriedade da
terra:
- Anos 70 - 0,86
- 1985 – 0,857
- 1995 – 0,856
- 2006 – 0,872

A agricultura familiar produz 87,0% da
mandioca, 70,0% do feijão, 46,0% do
milho, 38,0% do café, 34,0% do arroz,
58,0% do leite. A agricultura familiar ainda
detém 59,0% do plantel de suínos, 50,0%
do plantel de aves, 30,0% dos bovinos, e
produz 21,0% do trigo. Onde a agricultura
familiar tem menor participação é na
cultura da soja 16,0%.

Outros dados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Áreas de preservação 8,47%
Áreas indígenas 14,74%
Criação de gado 30%
Feijão e mandioca 18%
Cereais 12%
Aves 9%
Soja – cultura que mais se expandiu de 95 a 2006 cresceu
88,8% (46,4% plantam soja transgênica; 96,8 colheita
mecanizada)
95,1 das propriedades usam agrotóxicos
90,1% fazem adubação química
Polêmica atual – rever índice de produtividade que era de
1975
Estabelecimentos rurais com menos de 10 hectares 2,7% da
área e com mais de 1000 hectares – 43% da área

Alguns dados do Paraná
• 1996 – índice de concentração da terra era 0,770
• 2006 passa para 0,741
• Propriedades: menores de 100 hectares – 4,7% (em
1996 era 5%) mas oferecem 36% dos empregos
• População rural – 13,2% a menos que em 1996, mas
62,6% residem em municípios de até 20.000 habitantes,
que têm, em geral, mais de 50% da população envolvida
em atividades de agropecuária
• Cana é o produto mais produzido (três vezes mais que
milho); depois banana, melancia e fumo

A exclusão do trabalhador do
campo...exemplos:
a) o maior produtor de algodão do país,
Wander Calos de Souza (PMDB), prefeito
de Acreúna (GO), adquiriu 18
colheitadeiras por R$ 7,2 milhões, o que
levou à demissão de 200 empregados.
Depois que a colheitadeira passa fica o
restolho de algodão. Os desempregados
são autorizados a juntá-lo e vendê-lo por
R$ 4,00 cada saco de 15 kg. (ORNAGHI,
2004);

b) A colhedora de cana 3510 John Deere
custa R$ 1,1 milhão, substitui de 80 a 100
trabalhadores, tem vida útil de 10 anos,
funciona 20 h por dia sem intervalos.
Colhe 1,2 mil toneladas por dia
(“Colhedora de cana-de-açúcar custa R$
1,1 mi” Folha de Londrina – 23/10/2008);

c) Num comparativo de custos entre produção mecanizada e
manual, Giglioti e Cataneo (2009) chegaram às seguintes
conclusões:
1. na produção de cana (em uma Usina de Açúcar e Álcool
na região do Bariri/SP) o custo da tonelada no corte manual
era de R$ 6,92; no corte manual terceirizado era de R$ 8,14
e no corte mecanizado de R$ 5,04, ou seja, 27,17% a menos
em relação ao corte manual e 32% a menos em relação ao
corte manual terceirizado;
2. na compra de uma colhedora de R$ 700.000,00 que
substitui 103,59 trabalhadores, considera-se: cada cortador
ganha em média 647,00 por mês. Há 3 turnos de trabalho e
8 horas. O salário do operador de máquina colhedora era
em 2005, R$ 1600,00. Logo, 103,59 x R$ 647,00= R$
67.022,73; mais a manutenção da máquina R$ 8,500,00;
mais a mão-de-obra de três operadores que são R$
4.800,00 por mês, totalizando um custo mensal de R$
80.322,73.m Portanto para adquiri a máquina o valor
corresponde ao custo de 8,71 meses. Se a safra vai de
março a dezembro, portanto 10 meses, o custo da máquina
se cobre em apenas uma safra, dispensando 103,59
trabalhadores.

É só ir para a cidade....não é tão
simples....
Usando a tecnologia, com a mesma força de trabalho, hoje
é possível na:
• indústria eletroeletrônica fabricar sete vezes mais
televisores;
• indústria automobilística fabricar seis vezes mais
automóveis;
• indústria têxtil fabricar quatro vezes mais tecidos;
• construção civil construir três vezes mais metros
quadrados;
• empresa aérea transportar duas vezes mais
passageiros;
• siderurgia fazer duas vezes mais aço.

1. Escolarização: desigualdades do Brasil rural

População rural no Brasil é de 31,4 milhões de pessoas (16,5%)
Gráfico 1 - Distribuição percentual da população residente segundo a localização do
domicílio - Brasil - 1980-2007
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Fonte: CEC/NRE/Escola, 2009
- 584 Escolas Públicas Estaduais
do Campo – 27% do total geral
de estabelecimentos
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-Em 2000 haviam 318
estabelecimentos
públicos
estaduais, em 2008 este
número aumentou para 423
estabelecimentos / aumento
de 33%

-- Em 2000 haviam 2.725
estabelecimentos
públicos
municipais, em 2008 este
número diminuiu para 1.332
estabelecimentos / redução
de 48%

Os professores...

Fonte: CEC/NRE/Escola, 2009
- Amostragem abrangendo 558
Escolas Públicas Estaduais

92,5% se encontram
nessa situação

8.635 professores
49,60% se declararam
como sendo do Quadro
Próprio do Magistério
(QPM)
50,40% se declararam
como sendo contratado
pelo Processo Seletivo
Simplificado (PSS)
7.992
se
declararam
morador da zona urbana, se
deslocando
num
raio
aproximado que varia de 5
a 63,8 Km.

As matrículas nas Escolas do Campo...
Matrícula
Total
Paraná

Matrícula Escolas
Públicas Estaduais
do Campo

1.194.232

131.108

Fonte: Censo Escolar, 2008

Representa 11% do total
geral
de
estudantes
matriculados nas Escolas
Públicas do Paraná neste
mesmo período;

O uso do transporte...

Intracamp
o

Alunos residentes em Área Rural que utilizam Transporte Escolar Público - Paraná
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02008.
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Movimento Pendular Campo Cidade

Podemos considerar que
aproximadamente 23% dos
estudantes da rede pública
estadual são sujeitos do Campo

- 194.876 / 59% do Total Geral transportados, são
das Escolas Públicas Estaduais.
- Somando o número de matrículas do campo com o
número dos que usam transporte para o urbano
temos 283.803 sujeitos do campo atendidos

Matrículas nas Escolas do Campo...

Matrícula
Total
Paraná

1.194.232

Matrícula
Escolas
Públicas
Estaduais do
Campo
131.108
11%

Fonte: Censo Escolar, 2008

Alunos(as)
matriculados(as)
que utilizam
transporte para
o meio urbano

152.695
12,7 %

Total de
alunos(as) do
Campo
283.803
23,7 %

O Ensino Fundamental nas Escolas Públicas
Estaduais...
Matriculas no Ens. Fundamental
considerando os perímetros
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os
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O Ensino Médio nas Escolas Públicas Estaduais...
Número de Estabelecimentos de
Ensino que ofertam o Ensino Médio
no Campo

Fonte: CEC/NRE/Escola, 2008.
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- Num universo de 558 Escolas
Públicas pesquisadas, 245 destas
ofertam o Ensino Médio –
representa um percentual de
aproximadamente 44% dos
estabelecimentos

Fonte: Censo Escolar, 2008
Crescimento de aproximadamente 420% no
número de estabelecimentos públicos estaduais
que ofertam este nível de ensino

Demandas atendidas
• Escolas Itinerantes.
Objetivo: Garantir as crianças e jovens que
vivem em situação de acampamento do MST, o
acesso a educação básica;
Localização: acampamentos da reforma agrária
do MST. Atualmente, há 10 Escolas, em 10
acampamentos e 9 municípios. Atendem 1202
educandos(as) a organização do trabalho
pedagógico ocorre através da implementação
do PPP por ciclos de Formação Humana;
Ação: Formação continuada e acompanhamento
da implementação do PPP.

Demandas atendidas
• Escolas Estaduais localizadas em áreas de
assentamento da reforma agrária:
Objetivo: Qualificar o atendimento escolar da
Educação Básica nas Escolas Públicas
Estaduais localizadas em assentamentos da
reforma agrária.

Ação: Formação Continuada, acompanhamento
pedagógico, produção e distribuição de material
de apoio pedagógico.

Demandas atendidas
• ProJovem Campo Saberes da Terra.
Objetivo – Programa Federal que visa promover
a Escolarização de jovens agricultores(as)
familiares nas modalidades: anos finais do
fundamental e Educação de Jovens e Adultos
(EJA-Campo) integrado a qualificação social e
profissional. Participam 38 municípios com
1.401 alunos(as) matriculados(as).
Ação: Acompanhamento pedagógico, estrutura e
funcionamento.

Demandas atendidas
• Escola Ativa
Objetivo: Programa Federal destinado a
atender classes e Escolas multisseriadas
localizadas no campo, das Redes
Municipais de Educação (96 municípios e
mais de 10.000 alunos(as)).

Ações: Acompanhamento da formação
continuada, pedagógico e técnico.

Demandas atendidas
• Escolas das Ilhas.
Objetivo: Atender aos alunos(as) das
comunidades de Ilhéus e Ribeirinhos do
litoral paranaense.
Ação: Dar visibilidade ao seu modo de
vida, articulando os saberes tradicionais
aos saberes escolares; construção e
implantação do PPP.

Demandas atendidas
• Povos e Comunidades Tradicionais:
Objetivo: Identificar e orientar as Escolas
Públicas
Estaduais
que
atendem
alunos(as)
oriundos(as)
destas
comunidades.
Ação:
Formação
Continuada
e
implementação de uma Política Pública de
Desenvolvimento Sustentável.

Demandas atendidas
• Comitê Estadual
Campo.

da

Educação

do

Objetivo: Promover espaços de diálogo,
debate,
reflexão,
proposição,
planejamento e avaliação das Políticas
Públicas da Educação do Campo, em
conjunto com a Sociedade Civil
Organizada.
Ação: Articular a implementação.

Demandas atendidas
• Diretrizes Curriculares da Educação
do Campo.
Objetivo: Fortalecer o debate da Educação
do Campo no Estado do Paraná.
Ação: Realizar Simpósios, Grupos de
Estudo, Reuniões Técnicas e oficinas com
trabalhadores(as) da educação.

Articulação com as IES
•
•
•
•
•
•

Formação continuada.
Graduação em Educação do Campo.
Especialização, Mestrado.
PDE Campo.
Grupo de pesquisa interinstitucional.
Produção
de
material
de
apoio
pedagógico.

DIRETRIZES CURRICULARES
PARA A EDUCAÇÃO DO
CAMPO/2006 - PARANÁ

Processo de construção


No início do documento a professora Yvelise diz que
foram três anos de discussões. Na pesquisa que
fizemos fomos informados que o processo durou em
torno de seis meses e houve participação de um
pequeno coletivo.



O MST não foi chamado para a construção do
documento mas para a discussão final. Mesmo assim há
muitas aproximações entre os princípios pedagógicos e
filosóficos da proposta do Movimento nas Diretrizes.



Tensões entre a pedagogia histórico-crítica e freireana



O documento é considerado não uma diretriz curricular
mas um marco político de ocupação do espaço por
dentro da estrutura do Estado (sociedade política)

Algumas reflexões….


A experiência das escolas itinerantes inspirou a proposta (19)



Explicita os sujeitos que coordenaram o processo (Antenor,
Marciane, Jefferson, Humberto e Maria Antonia)



Principais teóricos de referência: Paulo Freire (problematização - 26
e temas/vivências geradores), Marx (trabalho, práxis e consciência 23) e Gramsci (cultura - 23) – ecletismo ou incorporação?



A explicitação dos fundamentos é muito aligeirada, superficial, mas
contém muitos elementos a serem compreendidos



Usam muito a nomenclatura utilizada pelos movimentos sociais:
tempos e espaços escolares (tempo escola, tempo comunidade);
problematização; desenvolvimento sustentável; divisão social e
territorial



Foram adotados os princípios filosóficos e
pedagógicos da proposta do MST.

Os princípios filosóficos expressam a concepção de ser
humano e de sociedade que dão sustentação à
proposta. São eles (MST, 1999):
a) educação para a transformação social;
b) educação para o trabalho e a cooperação;
c) educação voltada para as várias dimensões do homem;
d) educação com/para valores humanistas e socialistas;
e) educação como um processo permanente de
formação/transformação humana.

E como princípios pedagógicos que expressam a
concepção de ensino temos (idem):
a) relação entre teoria e prática;
b) combinação metodológica entre processo de ensino e de
capacitação;
c) a realidade como base da produção do conhecimento;
d) conteúdos formativos socialmente úteis;
e) educação para o trabalho e pelo trabalho;
f) vínculo orgânico entre processos educativos e processo políticos;
g) vínculo orgânico entre processos educativos e processos
econômicos;
h) vínculo orgânico entre educação e cultura;
i) gestão democrática;
j) auto-organização dos/das educandos;
l) criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos
educadores/das educadoras;
m) atitudes e habilidades de pesquisa;
n) combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais.

Estrutura do documento
a)

Introdução (reconhecimento às ações dos
Movimentos Sociais)

b) Trajetórias da educação do campo - salientando
quatro períodos: o primeiro até década de 1930 com a
negação dos camponeses como sujeitos sociais; o
segundo dos anos 1930 a 1960 quando há uma
preocupação do governo com a Educação Rural em
função da migração; o terceiro de 1960 a 1980 com a
influência de alguns pensadores, dentre eles Paulo
Freire com propostas de Educação Popular abortadas
no período da ditadura; o quarto de 1980 em diante
com a organização dos movimentos sociais em
diversas frentes atingindo o auge nos anos 1990 coma
realização das Conferências e Encontros Nacionais.

c) Concepção de campo e educação do campo
• Quando a nomeamos como educação rural é por estarmos
relacionando-a com o projeto latifundista empresarial de campo, numa
visão reprodutivista, projeto este que exclui os que não estão na lógica
da produtividade. Nesta perspectiva o campo é pensado como espaço
de produção. O que é rural é pensado como inferior. Assim a
educação é pensada a partir do modo urbano, para atender as
necessidades do mercado de trabalho. Nesse projeto as políticas
educacionais são pensadas como políticas compensatórias e os sujeitos
do campo como inferiores.
• Quando a nomeamos como educação do campo é por estarmos
relacionando-a com as lutas sociais colocada aos movimentos sociais,
com vista ao desenvolvimento do campo na perspectiva da inclusão dos
trabalhadores. Nesta perspectiva o campo é pensado como espaço de
vida e resistência dos camponeses que lutam para terem acesso e
permanecerem na terra que é espaço de construção de identidade.
Assim a educação é pensada a partir da específicidade e do contexto do
campo e de seus sujeitos. Nesse projeto as políticas educacionais são
pensadas como políticas para formação humana. (SAPELLI, GATTI e
NAPOLI, 2005 p.2).

• Necessidade de uma escola no/do campo
“a educação do campo é um projeto
educacional compreendido a partir de
sujeitos que tenham o campo como seu
espaço de vida. Assim ela deve ser do e no
campo. No campo porque o povo tem que
ser educado no local onde vive e do pois o
povo tem o direito a uma educaçãopensada
desde o seu lugar e com a sua participação
vinculada a sua cultura e as suas
necessidades” (CALDART, 2005).

Sujeitos do Campo
Quando pensamos em sujeitos do campo, na maioria
das vezes nos recordamos apenas do pequeno
agricultor que mora no campo. Entretanto, os sujeitos
do campo (a quem se destina a escola do campo), são
também os familiares assalariados, assentados,
ribeirinhos,
caiçaras,
extrativistas,
pescadores,
indígenas, remanecentes de quilombos, acampados,
reassentados, grandes proprietários, bóias-frias,
meeiros.
Também precisamos considerar que, muitas vezes, “a
escola da área urbana caracteriza-se também como do
campo”

d) Eixos temáticos e alternativas
metodológicas
- Trabalho: divisão social e territorial
- Cultura e identidade
- Interdependência campo-cidade, questão
agrária e desenvolvimento sustentável
- Organização política, movimentos sociais
e cidadania

Como nos apropriamos do
conhecimento?
Síncrese

→

análise

→

síntese

mediação pelo pensamento
concreto pensado
abstração
a realidade só se torna
internalização
concreta para o pensamento
quando são explicitadas
suas múltiplas determinações

Isso acontece por aproximações sucessivas

QUAIS SÃO
NOSSAS
FONTES?

e) Alternativas

metodológicas
- Organização dos saberes escolares: saberes da experiência e
específicos das áreas do conhecimento e os gerais; valorização da
cultura dos povos do campo
QUE SABERES PRECISAM ENTRAR NO CURRÍCULO ESCOLAR?
DE QUAIS SABERES NOSSOS ALUNOS PRECISAM?
-

-

Interdisciplinaridade (diálogo com outras formas do conhecimento;
exige planejamento maior e incentivo)
Incentivo à pesquisa
Desenvolver cultura das indagações
Eleger temas centrais
Temas geradores podem ser uma alternativa metodológica
Reorganizar tempos e espaços escolares (que são uma construção
histórica e não naturais)
Rever forma de gestão escolar

f) Referências

AVANÇOS
 Valorização

do homem do campo,
superação do currículo urbanizado,
criação do sentimento de pertença
 A categoria cultura não se descola da
categoria classe social
 Incorporação da perspectiva de educação
dos movimentos sociais
 Ênfase nos aspectos políticos

Limites
 Tensão

entre o que os movimentos sociais
querem e as escolas que não são ligadas
aos movimentos querem
 Relativiza a preocupação com os
conteúdos (MST está retomando essa
discussão)

Segundo Roseli Caldart para ser educador do campo na perspectiva
dos movimentos sociais é preciso:
1.Reconhecer a existência do campo, ver sua realidade histórica, ver
seus sujeitos;
2. Ver a educação como ação para o desenvolvimento humano e a
formação dos sujeitos;
3. Compreender e trabalhar as grandes matrizes da formação dos
sujeitos do campo;
4. Participar das lutas sociais do povo brasileiro do campo;
5. Lutar por políticas públicas que afirmem o direito do povo à
educação;
6. Promover o debate sobre a educação entre os diversos sujeitos do
campo;
7. Aprender a ajudar no cultivo da Pedagogia do Cuidado com a Terra;
8. Aprender dos movimentos sociais que formam os novos sujeitos
sociais do campo;
9. Ocupar-se da escola do campo como lugar de formação dos sujeitos
do campo;
10. Deixar-se educar pelos sujeitos do campo e pelo processo de sua
formação.

