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Conceito de campo

O campo, “é mais que um perímetro não-urbano, é um campo de
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres com a própria produção
das condições de existência social e com as realizações da sociedade
humana” (Resolução CNE/CEB 1/2002). Portanto, é um território, é lugar de
vida, de trabalho, de lazer, de produção econômica, cultural e de
conhecimentos. Ele retrata a identidade, a luta e resistência dos povos em
seus territórios.

Esse conceito abarca os diversos sujeitos do campo, das águas e das
florestas, seja: os assalariados rurais temporários, posseiros, meeiros,
arrendatários, colonos, camponeses, acampados, assentados, reassentados
atingidos por barragens, agricultores familiares, vileiros rurais, povos da
florestas ( quebradeiras do coco, extrativistas, ...), indígenas, descendentes
negros provenientes de quilombos, povos tradicionais (quilombolas,
ciposeiros), pescadores, caiçaras, ilhéus, ribeirinhos, faxinalenses,
posseiros, e outros mais.



Conceito de educação do campo

Educação construída pelos e com os sujeitos do campo, compreendida como
formação humana, como direito. Educação pensada a partir da
especificidade e do contexto do campo e de seus sujeitos. A educação no
campo - no espaço onde os sujeitos vivem, fazem cultura, constroem
saberes, lutam pela sua sobrevivência e pela sua dignidade. A educação do
campo - ter uma proposta pedagógica que tome por referência do processo
educativo a produção da vida no campo, articulada com os saberes
universais historicamente sistematizados.



Escolas do Campo
Escolas do Campo Brasil

 55.258 escolas

 5.136.169 matrículas

 376.850 profissionais escolares em sala de aula

Escolas do Campo Paraná

 1245 escolas – dessas aproximadamente 400 são classes/escolas multisseriadas

 74. 712 matrículas

 ??? profissionais escolares em sala de aula

Legislação Conquistada:
MEPF. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). PORTARIA n° 10 de 16 de abril de 1998. Publicada no DOU n° 77, de 24.04.1998 e no Boletim de Serviço

n° 17, de 27.04.1998.

BRASIL. MEC. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Parecer CNE/CEB nº 36/2001: Brasília: CNE, 4 de dezembro de 2001.

PARANÁ. CEE/CEB. Autoriza a implantação da Escola Itinerante nos acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que terá como mantenedor o Governo do

Estado do Paraná. Resolução n° 614/2004 de 17/02/2004. Curitiba: CEE/CEB, 2004.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação (SEED). Diretrizes curriculares da rede pública de educação básica do Estado do Paraná: Educação do Campo. Curitiba, 2006

RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação

Escolar – PNAE.

BRASIL. CNE/CEB. Reconhece a Educação do Campo como modalidade específica e define a identidade da escola do campo. Resolução CNE/CEB nº 4/2010. Brasília: CNE/CEB, 2010.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Dispõe sobre a política de educação do campo - PRONACAMPO e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Decreto

nº 7.352, de 04 de novembro de 2010. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de Nov. 2010.

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 26 DE JULHO DE 2011. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático do Campo (PNLD Campo) para as escolas do campo.

PARANÁ. SEED/DEDI. Orientação para mudança de nomenclatura das Escolas/Colégios do Campo. Orientação nº 003/2011-DEDI. Curitiba: SEED/DEDI, 2011.

CEE. PARECER NORMATIVO Nº 01/2018. Ratificação das normas gerais exaradas pelo CEE/PR para a oferta de educação do campo e normas

complementares para a cessação de escolas do campo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7352.htm


Escolas Quilombolas (Comunidades Remanescentes de Quilombos; 

Comunidades Tradicionais)
Escolas Quilombolas Brasil

 2.471 escolas

 253.924 matrículas

 17.458 profissionais escolares em sala de aula

Escolas Quilombolas no Paraná

 02 escolas

 447 matrículas

 35 profissionais escolares em sala de aula

OBS: 65 escolas no Paraná atendem 25.650 estudantes quilombolas.

Legislação Conquistada:

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Subsecretaria de Políticas para 
Comunidades Tradicionais. Programa Brasil Quilombola. Brasília: SEPPIR, 2005.

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnicos-Raciais. Brasília: SECAD, 2006.

PARANÁ. Educação Escolar quilombola: pilões, peneiras e conhecimento escolar. Cadernos temáticos, 2010.



Escolas Indígenas
Escolas indígenas Brasil

 3.307 escolas

 251.938 matrículas

 21.252 profissionais escolares em sala de aula

Escolas Indígenas Paraná (Guarani, Kaigang, Xetá)

39 escolas

5000 matrículas

975 profissionais nas escolas

Legislação conquistada:

BRASIL. MEC.. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC; SEF, 1998.

BRASIL. Resolução n. 5, de 22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena 
na Educação Básica. Brasília, 2012. Disponível em: Acesso em: 04 jun. 2017.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Cadernos Temáticos: educação escolar indígena, 2007.

PARANÁ. SEED. Departamento de Ensino Fundamental. Educação Escolar Indígena. Curitiba: SEED, 2006.



Escola das Ilhas do Paraná

Escolas das Ilhas Paraná

 10 escolas

400 matrículas

 40 profissionais nas escolas

Problemática: População não está mais podendo fazer as roças tradicionais desde a transformação das
ilhas em reserva ambiental; burguesia comprando terrenos e expulsando os caiçaras, ilhéus; escolas da
cidade são escolas base de algumas escolas das ilhas...

Legislação Conquistada

SEED/PR Instrução 019/2010. Instrui a implementação da Proposta Pedagógica das Escolas das Ilhas será
desenvolvida pelo Departamento da Diversidade, através da Coordenação de Educação do Campo,
articulado ao Núcleo Regional de Educação de Paranaguá.





LABORATÓRIO DE 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E 

INDÍGENA



Ensino

• Licenciatura em Educação do Campo (turma 2010-2013) 

• Licenciatura em Pedagogia (para sujeitos de assentamentos, 
acampamentos e comunidades quilombolas) que deve iniciar em 
agosto

• Licenciatura em Pedagogia (turma para indígenas do Paraná todo, 
guarani- xetá e kaingang) que iniciou as aulas em maios deste ano;

• disciplinas no Mestrado 



Pós-graduação lato sensu, presenciais e gratuitas

• Em Educação do Campo (3 turmas);

• em Fundamentos da organização do trabalho pedagógico (turma em 
andamento)



Pesquisa 

• orientações de TCC e de Mestrado; 

• projeto de pesquisa sobre a presença das categorias da teoria 
vygotskiana na proposta das escolas itinerantes do Paraná; 

• projeto de pesquisa sobre a biblioteca do trabalho;

• IC com temáticas na área

• Grupo de Pesquisa Campo, Movimentos Sociais e Educação do Campo



Extensão

• Desde 2008, vários projetos de formação continuada com professores 
da Educação Básica de Escola do Campo e Indígena;

• Participação, em parceria com a UFFS, no Programa Escola da Terra do 
governo Federal;

• Participação na Articulação Estadual de Educação do Campo

• Criação da Articulação Regional de luta organizada por uma Educação 
do Campo (desativada hoje)



Publicações (do Laboratório e com parceria)

• Jornal MovEcampo e participação na elaboração do Jornal da 
Articulação Estadual por uma Educação do Campo

• Coleção Escrevedores da Liberdade (6)

• Coleção Vozes da Resistência (3)

• Cadernos da Educação do Campo (8)

• Outros livros PIBID/Diversidade, Estágio da Licenciatura em Educação 
do Campo, do Grupo de Pesquisa...dentre outros


