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RIQUEZAS TRADICIONAIS 

 

A vida do nosso povo tem coisa muito recente, cuidar da nossa cultura, também 

do meio ambiente. 

Em meio à natureza, estão nossos pinheirais, (com a linda gralha azul, riquezas 

dos faxinais). 

Os povos tradicionais, trago vivo na memória, buscando sua identidade, 

sua luta já faz história. 

Costumes tradicionais, união não falta entre nós, o puxirão lá na roça são 

heranças dos avós. 

Comida tipo caseira, não falta o porquinho na lata (feijão, farinha e mandioca, e 

o leite com muita nata). 

Os povos tradicionais, trago vivo na memória, buscando sua identidade, 

sua luta já faz história. 

A Festa dos faxinais, São Pedro e São João sejam louvados, a dança de São 

Gonçalo, fogueira no inverno gelado. 

E nos finais de semana, encilho meu alazão (passou em todas as bailantas, com 

minha gaita e violão). 

Os povos tradicionais, trago vivo na memória, buscando sua identidade, 

sua luta já faz história. 

Mas antes de ir embora, convido vossa família, vem visitar nosso povo, conhecer 

a maravilha. 

Falamos da nossa história, lutamos pra preservar (lutamos passado e presente 

e a vitória celebrar). 

Os povos tradicionais, trago vivo na memória, buscando sua identidade, 

sua luta já faz história. 

 

(HAMILTON TULA, FRANCISCO G. e JUAREZ CACIQUE, 2015) 
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Se entendemos o nosso entorno, como ponto de partida e parte da 

vida que nos põe em movimento, somos levados a refletir sobre o 

lugar vivido, buscando respostas e explicação, que, muitas vezes, 

não estão no lugar, e sim no mundo, dos interesses econômicos e 

políticos que engendram condições favoráveis de desenvolvimento 

para alguns lugares em detrimento de outros, tirando, possibilidades 

e potencialidades da ampliação de oportunidade. Então, quanto antes 

tivermos uma educação de qualidade, antes conquistaremos as 

oportunidades almejadas na vida (SILVA, 2015, p. 15). 
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APRESENTAÇÃO 

 

A construção da presente pesquisa faz parte também de minha história 

de vida. Falo de onde nasci, cresci e vivo: Faxinal Sete Saltos de Baixo, Distrito 

de Itaiacoca, Munícipio de Ponta Grossa – PR.  

Iniciei a minha escolarização na escola multisseriada do Faxinal em 1988, 

na Escola Rural Municipal Dr. Peregrino Dias da Rosa Filho. Nessa escola, que 

foi fechada em 1996, eu e oito colegas concluímos a 4ª série em 1991, 

escolarização máxima ofertada pela escola do Faxinal. Atualmente, a 4ª série no 

ensino de nove anos corresponde ao 5º ano dos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Em 1992, eu e meus colegas, se quiséssemos continuar os estudos, 

teríamos que nos deslocar para a Escola Municipal Rural Augusto Pires de 

Paula, localizada no Distrito de Três Córregos, Munícipio de Campo Largo – PR, 

escola pioneira na implantação do projeto da Consolidação das Escolas no 

Estado do Paraná. 

Ao ingressar na referida escola, senti o distanciamento da comunidade, 

dos colegas e professores que deixei para trás. O corpo docente que compunha 

a nova instituição, na qual fui obrigada a estudar, por não ter outra opção, não 

conhecia a realidade da comunidade, nem nós alunos conhecíamos a nova 

comunidade e estranhamos a realidade da nova escola, já que na anterior todos 

se conheciam.  

O impacto que senti com as mudanças confirma a quebra do vínculo 

escola/comunidade. Fui reprovada na 5ª série. Não compreendia por que 

precisava ir para outro município, viajar uma hora e meia para estudar, e ainda 

não estudava na mesma sala com os meus colegas...quanta angústia! 

Mediante os impactos e fatores negativos e positivos (como a 

possibilidade de estudar) enfrentados pelos alunos, somente cinco dos oito 

colegas concluíram a 8ª série, três concluíram o ensino médio e apenas eu, o 

ensino superior, mesmo que no ensino a distância.  

É relevante mencionar, ainda, que o ensino médio foi implantado em 1999 

no Distrito de Três Córregos, no Colégio Estadual do Campo São Francisco de 

Assis, o que possibilitou a continuidade dos estudos. 
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No ano de 2012, prestei concurso no município de Campo Largo e desde 

então sou professora da Escola Municipal do Campo Augusto Pires de Paula. 

Sou graduada e pós–graduada, com especialização em Educação 

Especial Inclusiva, Educação Física Escolar e Educação do Campo, por 

instituições de ensino a distância. Nos trabalhos de conclusão de curso (TCC) 

fui impossibilitada de discutir a identidade, cultura e a ancestralidade dos 

faxinalenses e dos povos do campo, pois não havia professores que discutissem 

a temática no referido curso. 

Tenho convivido por anos com processos educativos, que jamais 

abordaram a minha origem e a de meus colegas, faxinalenses, quilombolas e 

camponeses. 

Motivada pela compreensão que passei a ter das contradições do 

cotidiano, ao participar de grupos sociais, como a Rede Puxirão, Núcleo de 

pesquisa NUPECAMP, e principalmente com os outros colegas pesquisadores 

que também vieram das áreas rurais, senti-me instigada a concorrer a uma vaga 

no processo seletivo de mestrado de 2015.  

Desse modo, entendo-me como pesquisadora e como sujeito da 

pesquisa, uma vez que vivenciei, em toda minha trajetória educativa, os reflexos 

de ser da área rural, de participar como aluna da nucleação das escolas. E posso 

afirmar que os problemas enfrentados por essas comunidades de estudantes e 

professores ao longo dos anos são inúmeros. Ressalto ainda que muitos sujeitos 

do campo, devido à distância, são impossibilitados de frequentar as 

universidades públicas. 

Assim, em uma trajetória de altos e baixos, e enormes desafios, busco 

construir uma pesquisa que contribua para problematizar a realidade dos povos 

do campo e, quem sabe, sensibilizar professores, diretores de escolas, equipes 

pedagógicas, dirigentes municipais de educação e as próprias comunidades a 

resgatar suas tradições, dar visibilidade e mostrar a importância dos Povos  e 

Comunidades Tradicionais, de forma a garantir seus Direitos Educacionais, 

entendido como um Direito Humano fundamental. 

A definição do tema e local da pesquisa se dá por conta de minha inserção 

nestas escolas desde 1992, conforme já mencionado, primeiro como aluna da 

Educação Básica, e desde 2012 como professora/pedagoga da Escola Municipal 
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do Campo Augusto Pires de Paula (EMCAPP) e membro da Associação de Pais, 

Mestres e Funcionários (APMF) do Colégio Estadual do Campo São Francisco 

de Assis (CECSFA), instituições que têm dualidade 1  administrativa e se 

localizam na área rural do Município de Campo Largo2- PR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dualidade administrativa: as escolas compartilham o mesmo espaço físico  
2 Campo Largo está localizado ao sul da Região Metropolitana de Curitiba – RMC, a qual é formada por 29 
municípios. 
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RESUMO 

 
A pesquisa busca suscitar reflexões sobre os Povos e Comunidades Tradicionais 

(quilombolas, faxinalenses, camponeses e canteiros). Comunidades estas que 

historicamente foram excluídas das discussões e das políticas públicas 

nacionais e educacionais. Para tanto, definimos como objetivo geral 

problematizar a realidade dos quilombolas, faxinalenses, camponeses, canteiros 

e suas relações com a Educação Formal, na Escola Municipal do Campo 

Augusto Pires de Paula (EMCAPP) e do Colégio Estadual do Campo São 

Francisco de Assis (CECSFA), escolas localizadas em Campo Largo, no Distrito 

de Três Córregos. Para o desenvolvimento da pesquisa se buscou construir um 

referencial teórico que subsidiasse a pesquisa, por meio de teóricos que se 

dedicam a pesquisas voltadas à temática e também nas Políticas e Programas 

voltados para as comunidades tradicionais como: Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), e a 

Política Nacional Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - PRONERA. Os instrumentos de pesquisa foram roteiro de 

entrevista e questionários semiestruturados perfazendo um total de trinta e nove 

sujeitos participantes na pesquisa. Entre eles, alunos, professores, moradores 

de comunidades tradicionais. Os resultados apontam que ainda há muito a se 

avançar para cumprir o que emana da Política Nacional da Educação do Campo, 

do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, dos 

objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. Em especial no que diz respeito a uma educação 

com práticas pedagógicas que possibilitem o empoderamento dos sujeitos, para 

que possam reivindicar o reconhecimento, o fortalecimento e garantia de direitos 

territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, o que não passa apenas 

pela mudança de nomenclatura das escolas para Educação do Campo, ou de 

Projetos Político-Pedagógicos que incluem referenciais da Educação do Campo. 

É preciso ir além. É necessário que os professores se apropriem dos princípios 

que norteiam a educação do campo, dos povos e comunidades tradicionais, que 

apontem possibilidades para que os alunos possam ter novas opções de 

trabalhos, sem ter que abandonar seus costumes e tradições. Assim, se faz 

necessário investir na formação continuada de professores e incentivá-la para 

que possam construir debates e problematizações em suas práticas 

pedagógicas, que envolvam as comunidades como partícipes da gestão da 

escola e, consequentemente, da gestão do território e da educação municipal. 

 
Palavras chaves: Comunidades Tradicionais. Educação do Campo. Práticas 
Pedagógicas. 
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ABSTRACT  
 
The research seeks to lead to reflections on the Peoples and Traditional 
Communities (quilombolas, faxinalenses, peasants and beds). These 
communities have historically been excluded from national and educational 
discussions and public policies. Therefore, we defined as a general objective to 
problematize the reality of the quilombolas, faxinalenses, peasants, stonemasons 
and their relations with Formal Education, in the Municipal School of the Campo 
Augusto Pires de Paula (EMCAPP) and of the State College of Campo São 
Francisco de Assis (CECSFA), schools located in Campo Largo, in the Três 
Córregos District. For the development of the research, it was sought to build a 
theoretical framework which could support it, through theorists dedicated to 
research on the subject and also in the Policies and Programs focused on 
traditional communities, such as: National Policy on Sustainable Development 
Peoples and Traditional Communities (PNPCT), National Rural Education Policy 
and the National Program for Education in Agrarian Reform - PRONERA. The 
research instruments were interview script and semi-structured questionnaires 
for thirty-nine subjects. Including, students, teachers, residents of traditional 
communities. The results indicate that much still needs to be done in order to 
comply with the National Policy on the Education of the Field, the National 
Program for Education in Agrarian Reform - PRONERA, and the objectives of the 
National Policy for the Sustainable Development of Traditional Peoples and 
Communities. In particular, on de subject of an education with pedagogical 
practices that enable the empowerment of individuals, so that they can claim the 
recognition, strengthening and guarantee of territorial, social, environmental, 
economic and cultural rights. It is not enough the change of nomenclature of the 
Schools for Field Education, or Political Pedagogical Projects that include 
references of the Field Education. It must go further. It is necessary that teachers 
take ownership of the principles that guide the education of the countryside, of 
the traditional peoples and communities, which leads possibilities so that the 
students can have new options of works, without the need to abandon their 
customs and traditions. Thus, it is necessary to invest and encourage the 
continuous formation of teachers so that they can construct debates and 
questions in their pedagogical practices, involving the communities as 
participants in the management of the school and consequently of the 
management of the territory and the municipal education 
 
Keywords: Traditional Communities. Education in Rural Areas. Teaching 
Practices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DE CAMPO LARGO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA....................................................................41 
 
FIGURA  2 – TRANFORMAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO E BAIRROS DE 
CAMPO LARGO................................................................................................43 
 
FIGURA 3 - MACROZONEAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO 
LARGO..............................................................................................................46 
 
FIGURA 4 – DENSIDADE DEMOGRAFICA DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO 
...........................................................................................................................50 
 
FIGURA 5 – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARANAENSES COM 
COMUNIDADES TRADICIONAIS ....................................................................57 
 
FIGURA 6 – POPULAÇÃO NEGRA E COMUNIDADE QUILOMBOLA NO 
ESTADO PARANÁ...........................................................................................64 
 
FIGURA 7 – COMUNIDADE QUILOMBOLA NO MUNICIPIO DE CAMPO 
LARGO..............................................................................................................68 
 
FIGURA 8 – GUSTAVE COURBET, LES CASSEUS DE PIERRES – OS 
QUEBRADORES DE PEDRAS – 1849.............................................................74 
 
FIGURA 9 – REGISTROS PICTÓRIOS DE CANTARIA - JEAN – BAPTISTE 
DEBRET DE 1827.............................................................................................75 
 
FIGURA 10 – MOSAICO COM EXEMPLO DE CANTEIROS TRABALHANDO 
...........................................................................................................................77 
 
FIGURA11 – FACHADA DA EMCAPP E CECSFA.......................................................91 
 
FIGURA 12 – ALGUNS ASPECTOS DA QUILOMBO PALMITAL DOS PRETOS 
......................................................................................................................................97 

 
FIGURA 13 – CARNÊ DE PAGAMENTOS FEITOS AO ITCG........................100 
 
FIGURA 14 – SENHOR JOÃO MOTA EM SUA RESIDENCIA....... ...............101 
 
FIGURA 15 - MUTIRÃO PARA DAR INICIO AO TRABALHO DE 
MANUTENÇÃO DOS VEDOS.........................................................................102 
 
FIGURA 16 – FAXINALENSES TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO 
VEDOS............................................................................................................103 
 
FIGURA 17 – MATA BURRO..........................................................................103 
 
FIGURA 18 – CRIADOURO COMUM.............................................................104 



15 

 

 
FIGURA 19 – MESADA DOS ANJOS.............................................................105 
 
FIGURA 20 – MOINHO DO SENHOR ANTÔNIO MOTA................................106 
 
FIGURA 21 – AS PRIMEIRAS CASAS CONTRUIDAS NO FAXINAL............107 
 
FIGURA 22 – TRABALHADOR NO CORTE DE PEDRA (ROCHA)................111 
 
FIGURA 23 – CORTE DE PEDRA EM PARALELELIPEDOS.........................112 
 
FIGURA 24 – EXEMPLOS FINALIZAÇÃO DO CORTE DE PEDRA 
(ROCHA)..........................................................................................................112 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DOMICÍLIO E 

SEXO 2010.................................................................................................................47 

 
TABELA 2 – POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR/RAÇA -2010........47 
 
TABELA 3 – ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E SUAS ÁREAS DE 
ACORDO COM AS ATIVIDADES ECONÔMICAS............................................48 
 
TABELA 4 – FAXINAIS DO PARANÁ................................................................56 
 
TABELA 5 - OS FAXINAIS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO 
DE 1994.............................................................................................................58 
 
TABELA 6 – ESCOLAS FECHADAS NO PERIODO DE 1981\1985.................85 
 
TABELA 7 – IDEB E METAS DOS ANOS DE 2007 – 2015..............................86 
 
TABELA 8 – TAXAS DE RENDIMENTOS DAS EMCAPP E CECSFA.............87 
 
TABELA 9 -  DETALHAMENTO POR ANO ESCOLAR EMCAPP....................87 
 
TABELA 10 - PERFIL POPULAÇÃOE NÍVEL DE INSTRUÇÃO......................88 
 
TABELA 11 – DETALHAMENTO POR ANO ESCOLAR..................................89 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

LISTA DE QUADROS  

 

QUADRO 1 – AS LOCALIDADES E AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE 
CAMPO LARGO................................................................................................44 
 
QUADRO 2 – COMUNIDADES DOS DISTRITOS DE CAMPO LARGO..........44 
 
QUADRO 3 – AS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO E AS 
COMUNIDADES NEGRAS DO ESTADO DO PARANÁ...................................63 
 
QUADRO 4 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE 
PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE CAMPO LARGO................................................79 
 
QUADRO 5 – COMUNIDADES QUE FREQUENTAM A EMCAPP E 
CECSFA............................................................................................................86 
 
QUADRO 6 – DIFERENÇAS ENTRE A EDUCAÇÃO RURAL E A EDUCAÇÃO 
DO CAMPO.....................................................................................................125 

 

QUADRO 7 - ESCOLAS PARTICULARES QUE REALIZARAM O ENEM.....138 
 
QUADRO 8 – ESCOLAS PÚBLICAS QUE REALIZARAM O ENEM EM 
2015................................................................................................................138 
 
QUADRO 9 – FORMAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES....142 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

APF                Articulação Puxirão dos Faxinalenses  

APMF             Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

AMS               Área Metropolitana Sul  

CECSFA        Colégio Estadual do Campo São Francisco de Assis 

CEMAE          Centro Educacional Municipal de Atendimento Especializado 

CEI                 Centro de Educação Infantil 

CMEI              Centro Municipal de Educação Infantil 

CRQ               Comunidade Remanescente de Quilombo 

CNT                Comunidades Negras Tradicionais 

EMCAPP        Escola Municipal do Campo Augusto Pires de Paula 

ECA                Estatuto da Criança e do Adolescente 

ICMS              Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Prestação de  

                       Serviços  

IBGE               Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH                 Índice de Desenvolvimento Humano 

IDEB               Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

ITC                  Instituto de Terras e Cartografia 

MEC                Ministério de Educação e Cultura   

MPF                Ministério Público Federal 

NUPECAMP   Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos        

                       Sociais e Práticas Pedagógicas 

NRE                Núcleo Regional Estadual  

SEMA             Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

PPP                Projeto Político Pedagógico 

PDDE             Programa Dinheiro Direto na Escola  

PCT                Povos e Comunidades Tradicionais 

PRONERA     Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária 

PNUD             Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNAD             Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PME               Plano Municipal de Educação 

PNPCT           Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e     

                       Comunidades Tradicionais 

PMSB             Política Municipal de Saneamento Básico 

PSS                Processo de Seleção Simplificada 

QPM               Quadro Permanente do Magistério 

UTP                Universidade Tuiuti do Paraná 

UNDIME          União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO 

2. DELINEAMENTO TEÓRICO.........................................................................27 

2.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DOS POVOS TRADICIONAIS: RESISTÊNCIA 

E LUTA...............................................................................................................27 

2.2 Trajetória dos Povos e Comunidades Tradicionais......................................30 

2.2.1 Práticas Pedagógicas, Educação do Campo e Povos 

Tradicionais........................................................................................................37 

3. CONTEXTUALIZANDO O TERRITÓRIO DA PESQUISA: O MUNICÍPIO, A 

EDUCAÇÃO, OS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS..................... ...41 

3.1 O Munícipio de Campo largo.......................................................................41 

3. 2 Os Povos Comunidades Tradicionais do Munícipio de Campo Largo ......54 

3.2.1 Os Sistemas Faxinais, os Faxinais e os Faxinalenses.............................54 

3.2.1.1 O Faxinal Sete Saltos de Baixo.............................................................60 

3.2.2 Comunidades Negras Tradicionais e Comunidades Remanescentes de 

Quilombos..........................................................................................................62 

3.2.2.1 A Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos....................................68 

3.2.3 Os Camponeses, a Cantaria (entalhe ou quebra, ou corte de 

pedras)...............................................................................................................70 

3.2.3.1 A cantaria e o entalhe de rochas – Cortadores/quebradores de 

pedra..................................................................................................................73 

4. Educação no Município de Campo Largo .....................................................79 

4.1 A educação no Distrito de Três Córregos ...................................................81 

4.1.1 Breve Histórico e dados atuais das escolas pesquisadas .......................90 

5  Apresentação e Análise dos resultados............. ...........................................96 

5.1 Trabalho de campo......................................................................................96 



20 

 

5. 2 Os Canteiros (entalhadores, cortadores e ou quebradores de pedra) de 

artistas ou artesãos à excluídos.......................................................................108 

5.2.1 PPP da Escola Municipal do Campo Augusto Pires de Paula................113 

5.2.2 O PPP do Colégio Estadual do Campo São Francisco......................................120 

5.2.3 Análise dos questionários aplicados na turma do 3º ano do ensino 

médio...............................................................................................................128 

5.2.4 Apresentação e análise da pesquisa realizada com os professores......141 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................150 

REFERÊNCIAS...............................................................................................153 

ANEXOS..........................................................................................................161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, vários povos de lugares e culturas diferentes foram, 

historicamente, ignorados e invisibilizados. Os elementos culturais dos diferentes 

povos, como indígenas, quilombolas, comunidades negras tradicionais, 

faxinalenses, camponeses, difundidas historicamente e que permanecem ainda 

até os dias atuais, eram e continuam sendo marcados pela desvalorização dos 

seus costumes, crenças, modos de falar e de agir.  

As políticas públicas voltadas para os Povos e Comunidades Tradicionais 

são relativamente recentes no âmbito do Estado brasileiro. Em 13 de julho de 

2006 foi instituída a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais com o objetivo de romper a invisibilidade e efetivar 

uma política nacional especialmente dirigida para estes povos. 

Em 2007 foi promulgada a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, por meio do Decreto n. 

6.040 de 7 de fevereiro de 2007, com objetivo específico de “promover o 

desenvolvimento sustentável com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 

garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 

culturais”. (BRASIL, 2007).  

Segundo o inciso I, do art.3.º, do referido decreto, são considerados Povos 

e Comunidades Tradicionais “[...] os grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social”. 

(BRASIL, 2007). 

Segundo a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, Seppir, 3  entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil estão 

quilombolas, ciganos, matriz africana, seringueiros, castanheiros, quebradeiras 

de coco-de-babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores 

                                                           
3 A Medida Provisória nº 726, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, estabeleceu 

a nova estrutura organizacional da Presidência da República e dos Ministérios que compõem o governo 

federal. O documento oficializou a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude 

e dos Direitos Humanos, que foi criado em 13 de outubro de 2015, pela MP 696, com a junção da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir); Secretaria de Políticas para as Mulheres; Secretaria 

de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Juventude. Com a nova reforma administrativa, que extinguiu 

o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, a Seppir permanece 

na condição de Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, passando a ser 

vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania. Informações disponíveis em: 

<http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-secretaria. Acesso em 10/02/2017>. 

http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-secretaria
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artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, 

jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, varzanteiros, pantaneiros, 

caatingueiros, entre outros. Segundo dados do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), mencionados no site da Seppir (2017), “[...] as 

Comunidades Tradicionais constituem aproximadamente 5 milhões de 

brasileiros e ocupam ¼ do território nacional”. 

Devido a processos históricos e condições de pobreza e desigualdade, 

essas comunidades vivem, de modo geral, em isolamento geográfico e/ou 

cultural, tendo pouco acesso às políticas universais, o que causa vulnerabilidade 

socioeconômica, além de sofrerem discriminação racial, étnica e religiosa. 

(SEPPIR, 2017).  

Em vista disso, é fundamental compreender como os povos tradicionais, 

que pertencem a determinadas comunidades são considerados na Educação, 

em especial em instituições escolares que optaram por se denominarem Escolas 

do Campo. O Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, dispõe sobre a 

política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária – PRONERA no art. 1, inciso 1º, aponta que, para os efeitos desse 

decreto, entende-se por: 

I -populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da 

reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, 

os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam 

suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio 

rural. (BRASIL,2010). 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo no Paraná,  

A identidade dos povos do campo comporta categorias sociais como 
posseiros, bóias-frias, ribeirinhos, ilhéus, atingidos por barragens, 
assentados, acampados, arrendatários, pequenos proprietários ou 
colonos ou sitiantes – dependendo da região do Brasil em que estejam 
caboclos dos faxinais, comunidades negras rurais, quilombolas e, 
também, as etnias indígenas. (PARANÁ, 2006)4 

Há muito tempo a sociedade brasileira vem apresentando necessidade de 

articulação do conhecimento proposto e desenvolvido pela escola frente à 

diversidade que está sendo reconhecida no contexto da educação do campo. Foi 

                                                           
4 Documento disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/caderno_tematico_

campo02.pdf>. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/caderno_tematico_campo02.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/caderno_tematico_campo02.pdf


23 

 

longo o caminho dos movimentos sociais e\ou grupos sociais organizados para 

que políticas públicas pudessem fazer com que os debates adentrassem na 

educação e possibilitassem discussões que abordassem a identidade e a 

ancestralidade dos Povos e Comunidades Tradicionais na perspectiva 

educacional.  

Nesse sentido, em nossa caminhada surgiram muitos questionamentos 

sobre a abordagem e o tratamento dado às questões ligadas aos Povos e 

Comunidades Tradicionais e também das práticas pedagógicas desenvolvidas 

nas escolas pesquisadas. Entre tais questionamentos destacamos os seguintes:  

1. As práticas pedagógicas das instituições escolares que optaram pela 

mudança de nome para escolas do campo passaram a contribuir com a 

formação e valorização de alunos faxinalenses, quilombolas e os 

camponeses, contemplando seus modos de vida, suas formas de 

existência?  

2. A formação continuada buscou atender as especificidades de 

professores, funcionários, alunos e comunidades, atendendo aos 

princípios e concepções da educação do campo?  

3. Quais foram os impactos da mudança de nomenclatura?  

4. É possível contribuir para dar visibilidade aos povos do campo, a partir da 

pesquisa?  

5. Como essas questões estão materializadas no Projeto Político-

Pedagógico após a mudança de nomenclatura para escolas do campo?  

 

Buscando subsídios às questões apresentadas, pode-se mencionar a 

existência de políticas que contemplam a diversidade dos Povos do Campo e 

possibilitando o acesso a algumas informações, por exemplo, as cartilhas do 

MEC de Povos Tradicionais e a Cultura Africana (2016); e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Os segmentos 

representados pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais são: Sertanejos, Extrativistas, Faxinalenses, 

Povos Indígenas, Quilombola entre outros. 

Para responder a essas questões definimos como objetivo geral de 

nosso trabalho: problematizar sobre a realidade dos quilombolas, faxinalenses, 
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camponeses e canteiros (entalhadores, cortadores ou quebradores de pedras) e 

suas relações/inserções com e na Educação Formal, na Escola Municipal do 

Campo Augusto Pires de Paula – EMCAPP, e do Colégio Estadual do Campo 

São Francisco de Assis - CECSFA (escolas localizadas no campo e que têm 

dualidade administrativa). 

Para atingir tal intento definimos como objetivos específicos: i) 

Caracterizar a Educação nas áreas Rurais do Município de Campo Largo; ii) 

Analisar os Projetos Político-Pedagógicos das escolas mencionadas, 

investigando se eles  contemplam a identidade e a cultura dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, após terem modificado o nome das escolas para 

Escolas do Campo iii) Caracterizar os fatores que influenciam as práticas 

pedagógicas dos professores do Quadro Permanente do Magistério (QPM) das 

escolas estudadas. 

A pesquisa tem relevância social, uma vez que pode contribuir para o 

fortalecimento da identidade dos Povos e Comunidades Tradicionais nos 

espaços escolares e atendimento de suas demandas para que alunos possam 

se autoafirmar e se reconhecer como Povos e Comunidades Tradicionais e se 

orgulhar por isso. Tem também relevância acadêmica, pois pouco se discute a 

temática relacionada à educação dos povos tradicionais no Brasil, no Estado do 

Paraná e no Município de Campo Largo. Portanto, os resultados da pesquisa 

podem instigar professores e alunos para busca de novas práticas pedagógicas, 

oportunizando novos conhecimentos sobre a educação do campo, valorizando 

os sujeitos e suas experiências. Não só há tensões entre reconhecimentos, mas 

entre o que reconhecer (ARROYO, 2012, p. 175). 

Deste modo, aos docentes não cabe somente discutir as Leis que 

amparam esses Povos e Comunidades Tradicionais, mas desenvolver práticas 

pedagógicas que contemplem o diverso, o plural existente na Educação, 

sobretudo nas escolas do campo. 

Com a pesquisa se busca também contribuir para que novas discussões 

e práticas pedagógicas sejam incorporadas na política educacional do Município 

de Campo Largo, a exemplo das diferentes visões sobre as realidades dos Povos 

e Comunidades Tradicionais que frequentam as escolas do campo e, de modo 

geral, não se sentem parte do espaço social da escola, mesmo existindo políticas 



25 

 

públicas conforme mencionamos anteriormente, a exemplo das cartilhas do 

MEC. 

Para o processo da construção da pesquisa e para entendermos melhor 

as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas pesquisadas, analisamos os 

Projetos Político-Pedagógicos das duas instituições estudadas, com o intuito de 

verificar quais mudanças ocorreram nos documentos após as escolas terem 

optado pela mudança de nome. Utilizamos como instrumentos um questionário 

aplicado a 27 (vinte e sete) alunos do Ensino Médio e 1 (um) questionário 

entregue a vinte e dois professores. No entanto, apenas 9 (nove) professores se 

dispuseram a responder e a devolver os questionários. Por meio dos 

instrumentos de pesquisa da presente dissertação, objetivamos compreender a 

contribuição da educação formal na vida dos Povos e Comunidades 

Tradicionais.  

Para compreender melhor os modos de existência os povos e 

comunidades tradicionais, realizou-se trabalho de campo, com visitas às 

comunidades e contato com moradores. As atividades de campo ocorreram no 

período de maio a julho de 2015, no do Faxinal Sete Saltos de Baixo, localizado 

em Itaiacoca, no município de Ponta Grossa, que faz divisa com Campo Largo, 

onde se entrevistou o Senhor João Mota, morador mais antigo do Faxinal Sete 

Saltos de Baixo e o líder (inspetor) na demarcação de terras no Faxinal na 

década de 1940. Também entrevistamos o Senhor Antônio Gonçalves, um ex-

camponês, hoje canteiro (entalhador e/ou quebrador, ou cortador de pedras), 

morador da Taquara do Distrito de Três Córregos, localidade onde as escolas 

pesquisadas estão situadas. Nas entrevistas buscamos mergulhar na realidade 

dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das escolas 

pesquisadas; com o intuito de alavancar práticas pedagógicas que subsidiem a 

realidade no contexto da educação do campo. 

 A pesquisa está organizada da seguinte forma: primeiramente 

delineamento teórico; apresentação e análise dos resultados; e as 

considerações finais.  

No delineamento teórico procurou-se suscitar questões que subsidiassem 

nossas análises a partir dos seguintes tópicos: contexto histórico sobre os Povos 

e Comunidades: resistência e luta; Trajetória dos Povos e Comunidades 
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Tradicionais; Práticas Pedagógicas, Educação do Campo e Povos e 

Comunidades Tradicionais; Contextualização do Território da pesquisa: o 

município, os Povos e Comunidades Tradicionais; O Município de  Campo Largo; 

Os Povos e Comunidades Tradicionais do Município de Campo Largo; Os 

Sistemas Faxinais, os Faxinais, os Faxinalenses; Faxinal Sete Saltos de Baixo; 

Comunidades Negras e Comunidades Remanescentes de Quilombolas; Os 

Camponeses, a Cantaria (entalhador e/ou quebrador, ou cortador de pedras); 

Educação no Município de Campo Largo; A educação no Distrito de Três 

Córregos; Breve histórico e dados atuais das escolas pesquisadas. Na 

continuidade da pesquisa, apresentamos os resultados e análises, as quais 

demonstram a importância de pesquisas que contribuam para tirar da 

invisibilidade povos que existem e resistem à história no\do lugar, no\do 

município, no\do Estado, e que contribuem para desvelar e elucidar alguns 

aspectos que colaborem com os processos de aprendizagem. Por fim tecemos 

algumas considerações sobre o caminho percorrido na pesquisa e o aprendizado 

adquirido.  
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2. DELINEAMENTO TEÓRICO 

 

Na construção do referencial teórico, procuramos evidenciar alguns 

aspectos que estão presentes no cotidiano escolar. Assim, inicialmente 

buscamos demonstrar como historicamente foram sendo construídas 

abordagens históricas sobre os Povos e Comunidades Tradicionais, as lutas e 

resistências. Abordamos especialmente a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) e a Política Nacional 

para Educação do Campo – PRONERA. 

 

2.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DOS POVOS TRADICIONAIS: RESISTÊNCIA 

E LUTA 

 

Toda discussão sobre Povos e Comunidades Tradicionais, suas histórias 

de resistências e lutas, implica compreender que os movimentos camponeses 

contribuíram muito para dar visibilidade e pôr à mostra as inúmeras dificuldades 

encontradas no campo, na educação, na vida dos camponeses, quilombolas, 

indígenas, faxinalenses, ribeirinhos, caiçaras e outros. Para Gómez:  

O rural, ainda mais o rural de um país considerado subdesenvolvido, 
como o Brasil, seria a representação paradigmática do atraso. 
Utilizando a vívida e um tanto zombeteira imagem esboçada pelo 
escritor Gabriel García Márquez, o meio rural continuaria sendo esse 
horrível lugar por onde os frangos passeiam crus. A rede de discursos 
e práticas que consolida esse tipo de representação sobre o 
desenvolvimento repassa a ideia de um meio rural em persistente 
desvantagem, afetado por múltiplas deficiências, necessitado de ajuda 
e de um planejamento racional [...]. (GÓMEZ, 2006, p. 31). 
 

A esse respeito, Arroyo afirma que:  

Os movimentos camponeses desocultam longos processos de 
ocultamento do campo e da educação do campo de que participou a 
educação rural e o pensamento educacional que reforçaram 
representações sociais e pedagógicas negativas dos seus povos: 
analfabetos, irracionais, sumidos na ignorância, em condições e modos 
de produzir e de viver atrasados e ultrapassados. [...] A pobreza 
histórica da educação rural e dos programas para a escola rural são 
vítimas dessa representação pobre do campo que os movimentos em 
defesa da educação do campo pretendem superar. (ARROYO, 2012, 
p. 81-82). 

 

Ainda segundo Arroyo, a pesquisa, a produção teórica e as políticas 

educativas adquirem importância e trazem para o debate as contradições e 

representações históricas, haja vista que: 
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A própria pretensão de ocultamento, de deslegitimação da educação 
do campo, assim como as tentativas de ignorar ou tentar contornar 
esses confrontos, adquire sentido político nesses confrontos. Na 
medida em que as contradições se tornam mais expostas e na medida 
em que os próprios sujeitos trabalhadores expõem essas contradições, 
o pensamento educacional é forçado a ser Outro e a reconhecer seu 
papel histórico nesse ocultamento. É forçado a reconhecer a fraqueza 
das bases teóricas das representações negativas, subalternizadas dos 
povos do campo que tentou legitimar. (ARROYO, 2012). 

 

Em Carvalho (2011), há referências de autores importantes para a cultura 

nacional que registraram as concepções que estavam presentes na sociedade 

de sua época e ajudaram a construir representações históricas negativas e 

preconceituosas dos povos tradicionais. Entre outros, a autora menciona autores 

como Euclides da Cunha, Olavo Bilac e Monteiro Lobato. 

Conforme Carvalho (2011), Euclides da Cunha foi um dos pioneiros a 

descrever os povos tradicionais e defendê-los a seu modo; fala por eles, explica, 

interpreta a partir de si mesmo, de seus parâmetros, de suas vivências de 

homem da cidade que pertence à elite. Fala com a prepotência de autoridade, 

que tem a função de ensinar o outro, o homem culto frente ao inculto, ou, ainda, 

o homem da ciência frente ao bárbaro, que precisa ser incorporado aos padrões 

da civilização, e aponta as sub-raças do Brasil. “E fazemo-lo porque a sua 

instabilidade de complexa e deplorável situação mental em que jazem, as tornam 

talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante as exigências 

crescentes da civilização”. (CUNHA, apud CARVALHO, 2011, p. 54). 

A autora considera Monteiro Lobato também como um representante fiel 

das elites de sua época. Jeca Tatu, seu famoso personagem, foi criado em 1914 

para retratar o homem do campo, que é representado pela tristeza, falta de 

saúde, anêmico, com amarelão, preguiçoso e incapaz de “evoluir”, se configura 

como o modelo contrário da sociedade higiênica, que se pretendia”. 

(CARVALHO, 2011, p. 58). 

Por fim, Carvalho analisa o discurso de Olavo Bilac, em 1915, aos 

formandos da Faculdade de Direito na turma de que foi paraninfo, e demonstra 

como os povos tradicionais eram vistos por esse influente intelectual brasileiro: 

Esse é o espetáculo que nos deparam as classes cultas. As outras, as 
mais humildes camadas populares, mantidas na maior bruta 
ignorância, mostram só inércia, apatia, superstição, absoluta privação 
da consciência. Nos rudes sertões, os homens não são brasileiros, 
nem ao menos são verdadeiros homens: são viventes sem alma 
criadora e livre, como as feras, como os insetos, como as árvores. A 
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maior extensão do território está povoada de analfabetos; a instrução 
primária, entregue ao poder dos governos locais, é, muitas vezes, 
apenas, uma das rodas da engrenagem eleitoral de campanário, um 
dos instrumentos de maroteira política (BILAC, 1924, p. 118-119, apud 
CARVALHO, 2011, p. 63). 

 
Como se depreende, as visões históricas depreciativas sobre os povos 

tradicionais permearam (e ainda permeiam) a sociedade brasileira, e não é por 

acaso que demoramos tanto tempo para que as contradições e as fragilidades 

da educação rural ficassem expostas e chegassem a se transformar em Políticas 

Educacionais. Embora sejam relativamente recentes, se faz necessário e 

urgente incorporá-las às práticas pedagógicas. Arroyo (2012), demonstra que 

Um dos traços marcantes na nossa história social, política e cultural 
tem sido a produção de coletivos diversos em desiguais; tem sido, 
ainda, a produção dos diferentes em gênero, em raça, em etnia, e 
também dos trabalhadores do campo como inexistentes, segregados e 
inferiorizados como sujeitos de história. As tentativas de mantê-los à 
margem da história hegemônica e à margem da história social, 
econômica, política e cultural têm sido uma constante. (ARROYO, 
2012, p. 232). 
 

Sendo assim, o papel da Educação do Campo é central para que seja 

possível transformar essa realidade. Para Fernandes (2009), a comunidade 

escolar passa a produzir sentidos sobre essa realidade, tão presente em sua 

história de vida e muitas vezes tão pouco significativa em seu processo de 

formação enquanto homem. Nos últimos anos, segundo Gómez: 

Vem-se firmando uma outra visão sobre o meio rural, construída e 
difundida na escala global e que, no Brasil, vem conseguindo 
visibilidade sob os auspícios de políticos, técnicos e acadêmicos 
dedicados a propor opções para solucionar os impasses do meio rural: 
é o rural como lugar de oportunidades. Nesse sentido, através de uma 
reconversão dos defeitos em virtudes, o rural aparece como um lugar 
carregado de potencialidades, as quais, devidamente articuladas, lhe 
permitiriam atingir estágios mais elevados de desenvolvimento 
(GÓMEZ, 2006, p.32). 
 

Ao analisar a construção histórica do meio rural nas práticas pedagógicas, 

é importante refletir sobre a identidade dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Desde o ponto de vista dos que defendem o rural carregado de possibilidades, 

com as novas reformulações nos discursos e das práticas que assegurem o 

desenvolvimento sustentável desses povos (GÓMEZ, 2006). 

Considerando o que foi discutido até aqui, cabe conhecer um pouco mais 

sobre os Povos e Comunidades Tradicionais, para que possamos compreender 
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as lutas, avanços e desafios que ainda a sociedade brasileira deverá enfrentar 

para tirar da invisibilidade todos os que historicamente foram excluídos. 

 

2.2 Trajetória dos Povos e Comunidades Tradicionais  

 

Em 1980 surge a “polifonia política”: diversas vozes objetivam a 

visibilidade dos sujeitos envolvidos na construção e valorização do saber e 

cultura local. Começam a ganhar força e objetivação, na forma de movimentos 

sociais, as reivindicações de uma diversidade de grupos sociais denominados 

ou autodenominados “populações tradicionais”, ou, mais recentemente, “povos 

e comunidades tradicionais” (CRUZ, 2012, p. 596).  

No cenário dos Movimentos Sociais, a centralidade e a visibilidade dos 

Povos e Comunidades Tradicionais passam a ser amplamente abordadas em 

diversos contextos históricos analíticos ou empíricos, ou seja, teórico, histórico 

e político. Por isso,  

Entender o significado desses termos implica discutir sua origem, sua 
historicidade e suas diversas formas de apropriação como “categoria 
de análise” – ou seja, como conceito socioantropológico que busca 
nomear, caracterizar e classificar certas comunidades rurais – e como 
“categoria da ação” – ou seja, como identidade sociopolítica 
mobilizadora das lutas por direitos. (CRUZ, 2012, p. 599). 
 

Segundo Valter Carmo Cruz (2012), a questão ambiental (biodiversidade 

e o desenvolvimento sustentável) consolidou o termo Povos e Comunidades 

Tradicionais na década de 1990, pois surgiu para nomear, identificar e classificar 

uma diversidade de culturas e modos de vida de um conjunto de grupos sociais 

que, historicamente, têm ocupado áreas agora destinadas à preservação e à 

conservação ambiental. Para Cruz: 

Esses termos popularizam-se e, aos poucos, vão sendo apropriados 
por um conjunto mais amplo de grupos sociais, movimentos sociais, 
organizações não governamentais (ONGs), pela mídia, pela academia 
e pelo próprio Estado, que institucionalizou essas categorias na forma 
de legislação, direitos e políticas públicas.  (2012, p. 597). 

 
Outro ponto que contribuiu para que o termo Povos e Comunidades 

Tradicionais se tornasse mais conhecido foi o campo das lutas pelos direitos dos 

povos indígenas no plano internacional5, da Convenção 169 da Organização 

                                                           
5 Um marco fundamental desse processo foi a aprovação, em 1989, da Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), na qual se definiu um conjunto de direitos e garantias dos “povos indígenas 
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Internacional do Trabalho (OIT), aprovada em 1989. Para Cruz (2012), 

importantes reivindicações territoriais e culturais foram incorporadas no Brasil, 

por meio da Constituição Federal de 1988, fortalecendo juridicamente a situação 

fundiária e a identidade coletiva desses povos ou grupos tradicionais (indígenas, 

quilombolas, faxinalenses, camponeses, sertanejos, agroextrativistas, 

seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, ribeirinhos, 

pescadores artesanais, caiçaras, varjeiros, jangadeiros, marisqueiros, entre 

outros).  

No Brasil, a definição de Povos e Comunidades Tradicionais se deu por 

meio do Decreto 6040\2007, o qual instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais. Abaixo, transcreve-

se a definição:  

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição (BRASIL, 2007). 

Tendo como referência o referido decreto, Cruz (2012) entende que os 

Povos e Comunidades Tradicionais precisam construir uma concepção de justiça 

e emancipação social bifocal, ou seja, redistribuição igualitária da terra e o 

reconhecimento pelo território são desafios que precisam ser enfrentados por 

esses povos.  Desse modo, é importante refletir sobre a resistência e lutas que 

se fizeram para que hoje fosse possível termos Políticas que buscam e 

redistribuir os diretos desandados a esses povos. Portanto, se faz necessário 

aprofundar as discussões sobre as Políticas Nacionais e Diretrizes voltadas a 

eles, apresentando os direitos territoriais, e a importância histórica e sociopolítica 

dos sujeitos do campo.  

Para Gómez (2006), as políticas seriam a preocupação e a consciência 

do sistema, saindo em ajuda dos mais necessitados. Conforme Cruz (2012), 

apesar da enorme diversidade de Povos e Comunidades Tradicionais existente, 

                                                           
e tribais em países independentes”. Essa declaração tornou-se um mecanismo chave nas lutas pelo 
conhecimento dos direitos dos povos indígenas. No Brasil, com o processo de redemocratização e a 
ampliação do espaço político da sociedade civil na década de 1980, ganhou força a mobilização dos povos 
indígenas e de quilombolas em torno de reivindicações étnicas ante o Estado (CRUZ, 2012, p. 597).  
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sempre há uma característica em comum que os identifica, mesmo que seja 

negativamente, pois:  

0 tradicional significa atraso, ignorância, improdutividade, em 
contraponto com a ideia de um modo de vida e de um modo de 
produção modernos, marcados pela urbanização, pela 
industrialização, pela produtividade e pela velocidade, características 
típicas do modo de produção e de vida capitalistas. (CRUZ, 2012, p. 
600). 
 

Isso ocorre porque não se consideram outras formas de pensar e viver a 

vida comunitária, significa que há enorme desconhecimento sobre esses povos 

e seus territórios. Pouco se conhece e pouco se divulga sobre os Povos 

tradicionais; o que se mostra é sempre sobre a vida urbana e seus modos e 

cultura de consumo exacerbado. Deste modo, a educação e a prática 

pedagógica podem contribuir para dar visibilidade aos Povos e Comunidades 

Tradicionais, uma vez que, para esses povos, a educação pode levá-los a 

compreenderem as contradições sistêmicas do capital para que possam 

construir estratégias de resistências.  

O Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNCPT), descreve vinte e quatro incisos. Destacamos apenas 

alguns que julgamos essenciais, especialmente considerando os aspectos 

educativos, como os descritos nos princípios no Art. 1º,  

I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade 
socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, 
levando-se em conta dentre outros aspectos, os recortes etnia, raça, 
gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e 
atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada 
comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou 
negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou 
povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de 
desigualdade; 

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se 
expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania; [...] 

VIII -o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e 
comunidades tradicionais; 

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos 
direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas 
de governo; 

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o 
combate à intolerância religiosa; e  

 XIV -a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas 
comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica.  
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No entanto, quando consideramos a referida Declaração, podemos refletir 

sobre a modernidade-colonialidade que historicamente trabalhou a partir de 

padrões de poder fundada na exclusão, negação e subordinação e controle 

dentro do sistema mundial capitalista. Hoje está escondendo atrás de um 

discurso neoliberal multiculturalista e sugere que o reconhecimento da 

diversidade e promoção da inclusão, o projeto hegemônico antes de ser 

dissolvido. (CATHERINE, 2009). Assim, ao se reconhecer os direitos dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, é necessário reconhecer também o papel da 

escola, como espaço social, propício para reflexões sobre a interdisciplinaridade, 

uma vez que o próprio campo se caracteriza pela diversidade cultural, social e 

econômica (SOUZA, 2006, p. 24).  

Fernandes afirma que: 

Torna-se nítida a função da escola, que o processo de escolarização, 
das práticas pedagógicas só apresentará transformação se forem 
intensificadas as discussões acerca da cultura e do sentido que a 
escola assume para os sujeitos que delas fazem parte (FERNANDES, 
2009, p. 04). 

 

É possível enriquecer o projeto de educação do campo “reconhecendo a 

diversidade existente no contexto escolar” (ARROYO, 2012, p. 231). Na 

elaboração das políticas públicas para a educação do campo, a diversidade e 

vários aspectos são abordados, mas, de modo geral, não estão sendo efetivados 

no cotidiano das escolas localizadas no campo, nem mesmo naquelas que 

optaram pela troca de nomenclatura de escolas rurais para escolas do campo. 

Entendemos que a efetivação só poderá ocorrer nas escolas quando se 

efetuarem políticas educacionais e se analisar a articulação do passado com o 

presente. Os conceitos ou saberes históricos construídos por Povos e 

Comunidades Tradicionais de modo geral, conforme demonstram várias 

pesquisas, não são abordados nas práticas pedagógicas das escolas rurais ou 

localizadas no campo, e nem mesmo em algumas escolas que passaram a se 

denominar de Escolas do Campo. 

No entanto, existem várias orientações para que se considere a 

diversidade cultural na educação. A Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural (2001)6, em seu artigo 4, proclama que “[...] a defesa da diversidade 

                                                           
6 Declaração Universal sobre Diversidade Cultural. Documento disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000115.pdf>. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000115.pdf
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cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade da pessoa 

humana”. No artigo 5 da referida declaração, que versa sobre os direitos 

culturais, marco propício da diversidade cultural, afirma-se que:  

Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, que são 
universais, indissociáveis e interdependentes. O desenvolvimento de 
uma diversidade criativa exige a plena realização dos direitos culturais, 
tal como os define o Artigo 27 da Declaração Universal de Direitos 
Humanos e os artigos 13 e 15 do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Toda pessoa deve, assim, poder 
expressar-se, [...] toda pessoa tem direito a uma educação e uma 
formação de qualidade que respeite plenamente sua identidade 7 
cultural; toda pessoa deve poder participar na vida cultural que escolha 
e exercer suas próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõe 
o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. 
(UNESCO, 2001, p. 2) 
 

Pode-se argumentar que essa atenção é o efeito e resultado das lutas dos 

movimentos sociais e seus ancestrais-créditos reconhecimento e direitos. 

(Walsh, 2009, p.02). Na Constituição Federal, o Artigo 215 determina que “o 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais”. No artigo 216, 

menciona-se que: “como sinais distintivos da identidade dos diversos grupos 

formadores da sociedade brasileira, inclui, dentre outros, suas formas de 

expressão e seus modos de criar, fazer e viver” (BRASIL, 1988).  

Sendo assim, é imperativo que se articulem políticas para os povos 

Tradicionais com a Educação do campo, pois como afirma Souza:  

Análises demográficas e socioculturais demonstram que o Brasil 
possui diversidade de territórios familiares e camponeses, constituídos 
por povos como os faxinalenses, os colonos, sitiantes, pequenos 
proprietários, quilombolas assentados, acampados, ribeirinhos, ilhéus, 
povos das florestas entre tantos outros que vão se reconhecendo e se 
auto identificando ao longo da caminhada do Movimento Nacional da 
Educação do Campo. (SOUZA, 2015, p. 3). 

 

Na perspectiva da Educação do Campo, todos os referenciais apontam 

para a importância da construção de coletivos, para pensarem juntos a educação 

que desejam, uma vez que a educação não pode ser pensada para eles.  

Segundo Arroyo (2012, p.19), um dos princípios que orientam a Educação 

do Campo “[...] é reconhecer a presença de outros sujeitos nos movimentos 

sociais ou nas escolas” Deste modo, é fundamental conhecer e pôr em prática 

as Políticas, para que não se tornem vazias e descontextualizadas, como é 

                                                           
7 O grifo é nosso. 
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explicitado no parágrafo único das Diretrizes Operacionais da educação do 

Campo: 

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 e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
(BRASIL, 2002).  

 
Para Caldart, (2015, p. 125), é fundamental garantir que nossos 

estudantes tenham, já no ensino fundamental, alguma experiência de trabalho 

na agricultura (na escola ou fora dela), visando inclusive tornar mais profundos 

o estudo e a relação de apropriação social e não de exploração ou dominação 

da natureza.  

Do mesmo modo, as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo 

(2002), no Art.4º e 5º, apresentam a importância do trabalho compartilhado e das 

práticas contidas nas propostas pedagógicas:  

Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do 
trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos com a 
universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-
se-á num espaço público de investigação e articulação de experiências 
e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente 
sustentável. 

 
Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas 
as diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e 
plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 
1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração 
e etnia. (BRASIL, 2002). 

 

Como menciona Arroyo (2012, p.183), as afirmações dos coletivos como 

cidadãos se dão em movimentos, em uma dinâmica tensa, de lutas e correlações 

de forças na sociedade e no Estado, nas relações de classe, de trabalho e 

produção. Esta dinâmica constitui o processo de conhecimento, ao mesmo 

tempo em que desenvolve as relações no coletivo, afirmando o sentimento de 

pertencer a um determinado espaço.  

Assim, a Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, em seu Artigo 1º, 

estabelece que: 
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A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas 
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino 
Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais 
variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, 
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 
acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e 
outros (BRASIL, 2008). 
 

Por conseguinte, ao se refletir sobre a constituição do território, do ponto 

de vista histórico, social e demográfico, chega-se à conclusão sobre a ruralidade 

que marca as relações sociais e econômicas no país. (SOUZA, 2015, p. 3).  

Para Gómez (2006, p. 275), o território rural apresenta-se como uma 

escala forçada e funcional aos objetivos recorrentes do desenvolvimento: 

reprodução e acumulação do capital e controle social. O que nos remete a 

indagar sobre como são pensados os povos nas suas ruralidades, identidades, 

culturas, tradições, crenças, sem que haja um debate sobre a ruralidade que 

permeiam os municípios. A cultura, o território, a identidade, de qualquer povo, 

de qualquer parte do mundo, bem produzidos, bem empacotados e bem 

divulgados, oferecem imensos negócios. (GÓMEZ, 2006, p. 404). 

As discussões sobre constituição de território, ruralidade, fechamento de 

escolas rurais, lutas, resistência e outros, de modo geral, não chegam ao 

conhecimento do professor da educação básica e nem ao conhecimento da 

maioria dos Povos e Comunidades Tradicionais, o que faz com que a discussão 

permaneça distante do espaço da escola e muitas vezes repercute nas práticas 

pedagógica 

Os movimentos sociais lutam por uma Educação do Campo para que seja 

possível construir e atender aos anseios dos povos do campo e 

consequentemente dos povos e comunidades tradicionais. Para Molina (2015): 

A Educação do Campo é muito mais ampla do que educação escolar. 
Fazer essa redução é extremamente grave porque tira a dimensão do 
conflito, da luta de classes, reduzindo-a aos processos de ensino 
aprendizagem que ocorrem no ambiente escolar. Estes processos são 
importantes e é necessário incidir sobre eles, pois ao fazer isso, 
também incidimos sobre como vai se constituindo a leitura de mundo 
dos educandos - apesar de ser muito mais que isso o desafio e a tarefa 
da Educação do Campo (MOLINA, 2015, p. 382). 

 

Tomando como referência a Constituição Brasileira e a LDB 9.394/96, 

Souza (2006, p. 74) afirma que é possível perceber duas garantias em leis: o 

direito social em educação e a possibilidade de modificações curriculares e 
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metodológicas nas escolas do campo. Consequentemente, a partir dessas 

garantias, é possível contribuir para transformar as práticas pedagógicas e que 

estas adentrem nos espaços escolares para que os Povos e Comunidades 

Tradicionais se autoafirmem como sujeitos históricos e possam construir 

juntamente com as escolas processos educativos baseados nos princípios e 

concepção da educação do campo.  

. Faz-se necessário também ponderar sobre como se dão as práticas 

pedagógicas dos professores, em especial ao se analisar as concepções e 

princípios da Política Nacional Educação do Campo e da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, uma vez 

que assim será possível erradicar preconceitos e discriminação, preservar 

direitos culturais, articular políticas públicas e contribuir com a educação de 

povos e comunidades tradicionais. Isso fará toda a diferença na construção dos 

processos pedagógicos das escolas, em especial as que assumiram a 

denominação de escolas do campo. Assim, faz-se necessário discutir, mesmo 

que de forma breve, alguns aspectos da Prática Pedagógica, em especial às 

voltadas aos povos do campo e das comunidades tradicionais. 

 

2.2.1 Práticas Pedagógicas, Educação do Campo e Povos Tradicionais 

 

No decorrer do processo de ensino e aprendizagem, entende-se como 

vários autores apontam, que os povos do campo e as comunidades tradicionais 

foram perdendo sua identidade por não serem considerados nos Projetos 

Político-Pedagógicos, nos Currículos, assim como nas práticas pedagógicas, ou 

seja, por não terem voz ativa e não serem levados a pensar sobre suas crenças, 

costumes, tradições, a questão da Terra, dos modos de vida, e de suas 

resistências e existências. Arroyo (2012, p. 236) chama atenção para os 

currículos de formação, demonstrando a importância de se discutir a história dos 

diferentes, dos desiguais ou do racismo ou sexismo nas relações de poder, na 

construção do conhecimento, da dominação e opressão, da apropriação-

expropriação da terra e da produção tão determinantes e persistentes. Para o 

autor, 
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A especificidade de nossa formação social e política na história da 

dominação e da opressão do trabalho e da terra merece destaque nos 

currículos de formação e de educação básica. Há que se pesquisar e 

teorizar também com maior profundidade sobre os determinantes 

históricos da persistente precarização da escola do campo, sobretudo 

os determinantes históricos da conformação dos outros como 

inexistentes na história intelectual e cultural. (ARROYO, 2012, p. 237). 

 

Nessa direção, uma das funções dos currículos de educação do campo: 

será a de dar centralidade política e pedagógica ao direito da infância 

e da adolescência, dos jovens e dos adultos do campo a se 

conhecerem nessa especificidade histórica e de garantir o seu direito 

a se reconhecerem nesses processos de segregação e inferiorização. 

A histórica inferiorização dos povos do campo se traduz nas 

representações sociais, políticas e culturais, que carregam essas 

marcas inferiorizantes dos coletivos diversos. Desconstruir essas 

representações será uma função da escola do campo (ARROYO, 

2012, p. 237). 

 

Ao se considerar o currículo, faz-se necessário pensar em Projetos 

Político-Pedagógicos e em Práticas Pedagógicas inclusivas e emancipatórias, 

que contribuam para que o coletivo possa ir se reconhecendo e reconhecendo a 

importância da participação e a corresponsabilização de todos os envolvidos 

para que mudanças se efetivem. Oliveira e Campos (2012) apontam algumas 

questões relevantes nesse contexto 

À oferta insuficiente de atendimento, soma-se a inadequação dos 

currículos, da organização escolar e da prática pedagógica, bem como 

a ausência de materiais didáticos contextualizados. No campo dos 

sistemas de ensino, falta ainda, em muitos deles, a constituição de 

coordenações de Educação do Campo dentro das secretarias de 

Educação, para encaminhamento das políticas e coordenação das 

escolas do campo, inclusive atendendo à oferta de formação 

continuada (obrigação dos responsáveis pelos sistemas de ensino). 

Em vários estados, por exemplo, existem fóruns compostos por 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil para lutar pela 

implantação de políticas de Educação do Campo, tornando-se forças 

importantes na cobrança ao Estado. Há que se avançar ainda no 

âmbito da institucionalização das políticas e diretrizes para a educação 

do campo nos planos municipais e estaduais de Educação, bem como 

na proposição de concursos específicos para os profissionais da 

Educação do Campo, garantindo o perfil necessário ao trabalho 

escolar. (OLIVEIRA e CAMPOS, 2012, p. 242 – 243)8. 

 

                                                           
8 Dicionário de Educação do Campo. 
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Levando-se em consideração o que apontam os referidos autores, deve-

se ponderar sobre como as práticas pedagógicas nas escolas do campo podem 

ocorrer. Nesse sentido, Franco (2016, p. 534) destaca que “[...] as práticas 

docentes são respostas às configurações provenientes das práticas 

pedagógicas”, e afirma que “[...] não é da natureza das práticas docentes 

encontrarem-se avulsas, desconectadas de um todo, sem o fundamento das 

práticas pedagógicas que lhes conferem sentido e direção”. Deste modo, “[...] há 

práticas docentes construídas pedagogicamente e há práticas docentes 

construídas sem a perspectiva pedagógica, num agir mecânico que 

desconsidera a construção do humano”. Para a autora, “[...] o conceito de prática 

pedagógica poderá variar dependendo da compreensão de pedagogia e até 

mesmo do sentido que se atribui a prática”. (FRANCO, 2016, p. 535).  

Ainda refletindo sobre o sentido da prática pedagógica, Franco (2016) 

argumenta que  

[...] um professor que sabe qual é o sentido de sua aula em face da 
formação do aluno, que sabe como sua aula integra e expande a 
formação desse aluno, que tem a consciência do significado de sua 
ação, tem uma atuação pedagógica diferenciada: ele dialoga com a 
necessidade do aluno, insiste em sua aprendizagem, acompanha seu 
interesse, faz questão de produzir o aprendizado, acredita que este 
será importante para o aluno (FRANCO, 2016, p .542). 
 

As práticas pedagógicas podem funcionar como “espaço de resistência e 

de reverberação de múltiplas dominações”; portanto, “[...] como um espaço 

eivado de contradições” (FRANCO, 2015, p. 601). Isso porque a formação do 

professor não oportuniza o conhecimento da diversidade existente na educação 

do campo. O professor em processo de formação, dentro da perspectiva de uma 

epistemologia crítica da prática, enriquece-se quando percebe como construir, 

rever, criticar e ressignificar, em processo, tais conhecimentos. 

Segundo Veiga (1989), na sala de aula o professor faz o que sabe, o que 

sente e se posiciona sobre a concepção de sociedade, de homem, de educação, 

de escola, de aluno e de seu próprio papel.  Franco (2009, p. 18) argumenta que  

o professor faz uso do necessário conhecimento didático, metodológico, cultural, 

servindo-se desse aparato teórico-prático para ir construindo em ação seus 

saberes disciplinares, didáticos, metodológicos. Se desconhece, não constrói 

ação de saberes. 
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Miranda nos diz:  

Podemos ter uma didática para melhor nos construirmos como ser 
humano(s), para vocês professores ajudarem as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos a se constituírem como humanos, para 
vocês militantes trabalharem os povos do campo, para que estes 
tenham a consciência, se libertem e se emancipem, para que 
aprendam toda a herança cultural, política e libertadora. (MIRANDA, 
2010, p. 39).  

 

O ideal é que cada professor ao entrar na sala de aula veja seus alunos 

como indivíduos indistintos, cada um apenas diferente no número da lista 

(ARROYO, 2012, p. 231). Nesse sentido, conhecer os Povos e Comunidades 

Tradicionais que chegam às escolas, em especial nas localizadas nas periferias, 

no campo, em comunidades tradicionais, significa compreender apropriação dos 

sujeitos de seus valores e formas de pensar de uma cultura; olhar para 

particularidade do sujeito que chega à escola é fundamental para o 

desenvolvimento do sentimento de pertencer a determinado espaço.  

Polon (2014) nos lembra que os “processos regulatórios” que permeiam 

os espaços das escolas fragilizam os coletivos e fortalecem a invisibilidade dos 

Povos e Comunidades Tradicionais no contexto da educação do campo. Para a 

autora, os processos regulatórios podem ser observados a partir de elementos, 

tais como: tempo, roteiros, desconhecimento do debate da educação do campo, 

não reconhecimento das comunidades, práticas isoladas, PPP reproduzido sem 

debate nem participação do coletivo. Tais elementos chegam à escola pela 

institucionalização técnica que dita um conjunto de regras, valores e normas. 

Esse conjunto de direcionamentos dissemina os valores burgueses com o papel 

específico de construir a racionalidade técnica burguesa e tende a interferir no 

direcionamento e na implementação de projetos emancipatórios. (POLON, 2014, 

p. 183). 

No próximo capítulo, contextualizamos o território da pesquisa, o 

município de Campo Largo, a educação, os povos e comunidades tradicionais 

que frequentam as escolas pesquisadas.  
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3 CONTEXTUALIZANDO O TERRITÓRIO DA PESQUISA: O MUNICÍPIO, A 

EDUCAÇÃO, OS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.  

 

 No próximo item para situar o leitor apresentamos a organização e 

localização Geográfica do Município de Campo Largo na Região Metropolitana; 

Transformação do perímetro urbano e bairros; As localidades e as comunidades 

urbanas e rurais; Macrozoneamento; e Densidade demográfica. 

 

3.1 O Munícipio de Campo largo 

 

O Município de Campo Largo tem uma área total de 1.282,564 km² e faz 

parte dos vinte e nove (29) que compõem os municípios da Região Metropolitana 

Curitiba (RMC). A figura a seguir mostra a localização de Campo Largo na 

Região Metropolitana de Curitiba. 

 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DE CAMPO LARGO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

FONTE: DRZ, Geotecnologia e Consultoria (2014) apud Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Campo Largo, 2014. (Adaptado pela autora). 
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O Município de Campo Largo está localizado a oeste de Curitiba, fazendo 

limite com os municípios de Araucária, Balsa Nova, Castro, Curitiba, Campo 

Magro, Itaperuçu, Palmeira e Ponta Grossa. É composto por quatro (04) 

Distritos9 e 21 bairros oficiais, conforme denominações a seguir: Águas Claras, 

Balbino Cunha, Bateias, Bom Jesus, Botiatuva, Cambui, Centro, Cercadinho, 

Colônia Dom Pedro, Colônia Figueiredo, Ouro Verde, Ferraria, Itaboa, Itaqui, 

Itaqui de Cima, Colônia Monte Claro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora 

do Pilar, Rivabem, Rondinha, Salgadinho.  

Esses bairros foram criados pela Lei Municipal 2421 de 2012, para auxiliar 

no planejamento e identidade municipal.  

No entanto, segundo o Plano Diretor (2016, p. 60)10, “[...] infelizmente, a 

nomenclatura e a delimitação dos bairros de Campo Largo não foram bem 

aceitas pela população, que não se identifica com a proposta aprovada e exige 

a readequação de limites e nomes”. 

Deste modo, “as 41 localidades identificadas na figura 2 fazem referência 

a antigas comunidades ou nomes de loteamentos e são mais difundidas entre a 

população” (PLANO DIRETOR, 2012, p. 60). 

A Figura 2 apresenta a transformação do perímetro urbano e bairros de 

Campo Largo, com as localidades/comunidades que constam na Lei Municipal 

2421 de 2012 e as que são consideradas pelas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 O termo distrito designa uma divisão de um determinado território, que pode ser de 

natureza política, administrativa, militar, judicial, fiscal, policial ou sanitária. No caso de Campo Largo, a 

divisão é de natureza política administrativa. 
10  O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento do Município. Sua principal 

finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano 
e rural na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a 
população.<www.ufv.br/pdv/que.html>.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde


43 

 

FIGURA 2 – TRANSFORMAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO E BAIRROS DE 

CAMPO LARGO 

 

FONTE: Prefeitura Municipal, 1978 e 2007, apud Plano Diretor de Campo Largo, 2016. 

(Adaptado pela autora). 
 

Considerando-se os distritos de Bateias, Três Córregos, São Silvestre e 

Ferraria, e suas subdivisões, são cerca de 147 localidades/comunidades, 

loteamentos e residenciais, como é possível observar no Quadro (1)  

 

QUADRO 1 - AS LOCALIDADES E AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE 
CAMPO LARGO   

Localidade\Distrito Bairro\Colônia Conj.  Residencial\ 

Loteamento 

Vila 

Jardim das Acácias Colônia Monte Claro Conj. Mon. Francisco 

Gorski 

Glória 

Jardim Florestal Colônia Figueredo Conj. Nab.Joaquim C. 

Ferreira 

Bancária 

Jardim São Lucal Cercadinho Lot. Ferraria II David Antônio 

Jardim Rivabem Nossa Senhora do Pilar Lot.São Marcos Sta. Terezinha 

Jardim Tropical Rondinha Lot. São Gerônimo Vista Alegre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Loteamento
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Jardim São Vicente Salgadinho Lot. Helvidea Mariano Torres 

Jardim Céu Itaqui de Cima Lot. Santa Rita Campesi 

Jardim Boa Vista Itaboá Lot. Yara e Leal Keli Cristina 

Jardim Padre Anchieta Rivabem Lot. Santa Luzia Solene 

Moradias Bom Jesus Ouro Verde  Otto 

Santa Nely Cambuí  Operário 

Popular Nova Centro  De Lurdes 

Albina Grigoletti Itaqui   

Distrito de Três 

Córregos 

Águas Claras   

Distrito de São 

Silvestre 

N.  Senhora Aparecida   

Distrito de Bateias Botiatuva   

Distrito da Ferrari Balbino Cunha   

FONTE: Plano Diretor, 2016. (Adaptado pela autora). 

 

No Plano Diretor de Campo Largo (2016) não há descrição das 

comunidades rurais do município. Menciona-se apenas que há 147 

comunidades, mas faz menção aos Distritos, como sintetiza o quadro 2. 

 

QUADRO 2 – COMUNIDADES DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO  

Distrito de Três Córregos Distrito de São Silvestre Distrito de Bateias Distrito da 

Ferraria 

Agudinhos Agua Branca Angico Avicro Caetano 

Alto do Três Córregos Batista Bonfim Bolinete 

Alto da Lagoa Bela Vista Barras Colônia Ferrari 

Arvore Alta Beleza Boa Vista Colônia Tomás 

Coelho 

Boa Vista Bonfim Bateias Colônia Dom 

Pedro 

Barreiro Colônia Campinas Olaria 

Conceição das Chagas Conceição dos Morais Cerne Timbotuva  

Conceição Conceição Chacrinha  

Conceição do Braz Cigarra Javacaé  

Campo de Santana Conceição dos Souzas Javacaezinho  

Canta Galo Erval Queimadas  

Invernada Gramadinho Morro Três Irmãos  

Jacuí Lavra Morro Três Barros   
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Gramados Lageado Morro do Ourives  

Gramado Grande Lavrinha Sitio do Mato  

Geada da Santa Cruz Pavão dos Gomes Serra Endoenças  

Geada Palmital Retiro Grande  

Morro do Felpudo Pinheirinho Retiro Grande  

Morro Grande Palmeirinha Ribeirão  

Taquara dos Pires Parque Florestal Ouro Fino de Baixo  

Taquara dos Gonçalves Ribeirinha de São 

Silvestre 

Ouro Fino  

Taquara Ribeirão Volta Esse  

Taquarinha Santa Quitéria Três Barras  

Terra Vermelha Santa Antônio   

Passo do Moreira    

Pinheiro Bonito    

Palmital dos Pretos    

Ribeirão Grande    

Ribeira    

Rasgado da Nhaursa    

Santa Cruz    

FONTE: FERREIRA, 2016. (Organizado pela autora). 

 

Da área total do município (1.252,30 km²) 301,55 km² são de área urbana 

e 950,75 km² de área rural. Na figura (3) é possível verificar o intenso percentual 

de áreas rurais, 75,92% do município, enquanto 24,08% é o percentual de áreas 

urbanas.  
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FIGURA 3 - MACROZENEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 

 

 

FONTE: Plano Diretor Municipal, 2016. (Adaptado pela autora). 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), Campo Largo 

possui 112.377 habitantes. Atualmente, a população do município é 

majoritariamente urbana, com 94.171 habitantes. A população rural é de 18.206 

habitantes (IPARDES, 2016). A população total foi estimada em 124.377 mil 

habitantes (IBGE Cidades 2015), o que lhe confere a densidade demográfica de 

96,76 hab/km² (PLANO DIRETOR, 2016). 
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A Tabela 1 apresenta a População Censitária, segundo tipo de Domicílio 

e Sexo – 2010, e a Tabela 2 sintetiza a população censitária, segundo raça e 

cor. 

 

TABELA 1 – POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO 

2010 

TIPO DE DOMICILIO MASCULINA FEMININA TOTAL 

Urbano 

Rural 

Total 

46.303 

9.357 

55.660 

47.868 

8.849 

56.717 

94.171 

18.206 

112.377 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico apud IPARDES, 2016.  (Adaptado pela autora). 

Como é possível verificar, por meio dos dados, a ruralidade municipal é 

intensa. No entanto, a população rural concentra 18.206 moradores, que não 

podem ser desconsideradas na sua diversidade.  

A população de pretos, pardos, amarelos e indígenas perfaz um total no 

município de 23.454 moradores e muitos desses fazem parte de comunidades 

rurais tradicionais negras e do quilombo Palmital dos Pretos, como é possível 

verificar na Tabela 2, com dados da população censitária segundo cor/raça. 

 

TABELA 2 – POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR/RAÇA -2010 

COR\RAÇA POPULAÇÃO 

Branca 88.923 

Preta 2.961 

Amarela 387 

Parda 20.002 

Indígena 104 

Sem declaração da cor\raça - 

Total 112.377 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico apud IPARDES, 2016. (Adaptado pela autora). 

 

 A atividade agrícola e pecuária, no município de Campo Largo, representa 

grande participação quanto ao número de estabelecimentos e sua área 

correspondente. A Tabela 3, a seguir, apresenta o número de estabelecimentos 

das atividades econômicas desenvolvidas na área rural do município e suas 
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respectivas áreas. Fica evidente o destaque quanto à área e número de 

estabelecimentos (1030), que envolvem as lavouras temporárias (17.298 ha), 

seguido da pecuária e criação de outros animais (19.931ha). As demais 

atividades são menos expressivas, porém importantes, tanto em relação ao 

número de estabelecimentos quanto às áreas (PMSB, 2014). 

 

TABELA 3 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E SUAS ÁREAS DE 

ACORDO COM AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Atividades Econômicas Estabelecimentos Área em há 

Lavoura temporária 1.030 17.298 

Horticultura e Floricultura 185 2.308 

Lavoura permanente 44 1.821 

Produção de sementes, mudas e outras 
formas de propagação vegetal 

1 X 

Pecuária e criação de outros animais 991 19.931 

Produção florestal e florestas plantadas 99 4.323 

Produção florestal de florestas nativas 66 1.411 

Pesca 1 X 

Aquicultura 12 137 

Total 2.429 47.229 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006 apud IPARDES 2015. (Adaptado pela autora) 

 

Campo Largo produziu e comercializou na CEASA/PR, em 2012 4.167,97, 

e em 2013, 4.279,75 toneladas de hortícolas. Ao observarmos os dados 

dispostos na tabela, é possível verificar que há no município 2.317 

estabelecimentos que se relacionam com a produção agrícola, envolvidos na 

lavoura temporária, permanente, criação de animais, ou produção de sementes, 

florestas nativas, a exemplo da bracatinga, muito utilizada na construção civil e 

para produção de carvão. O que chama a atenção é o reflorestamento de 

espécies exóticas (pinus e eucalipto). Em especial o pinus, que ocupa uma área 

praticamente quatro vezes maior do que a produção de florestas nativas. Ainda 

conforme os dados da CEASA (2013), verifica-se que há uma produção de 

hortícola importante no município de Campo Largo. 
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O município apresenta crescimento populacional, com a população 

triplicando em 40 anos, conforme Plano Municipal de Saneamento Municipal, 

(2014). O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do município, referente ao 

ano de 2010, foi de 0,745, desenvolvimento considerado alto (0,5 – 0,799) 

(PNUD, 2013).  

Quanto aos indicadores de pobreza, Campo Largo apresentou 4,25% de 

pobres, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 2013 

(PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB, 2014).  

O município apresentou uma densidade demográfica de 89,93 hab./km², 

segundo o censo do IBGE (2010); nas estimativas do IBGE (2015) chega a 96,76 

hab/km². A Figura 4, apresenta a espacialização da densidade demográfica no 

município de acordo com os setores censitários. Pode-se observar a maior 

densidade habitacional próxima ao núcleo central do perímetro urbano, com alta 

densidade demográfica, chegando a ter 79.455 hab/km².  

Já nos distritos de Bateias, Ferraria e Três Córregos, a densidade 

demográfica varia entre 35 a 182 hab/km² e em São Silvestre a densidade 

demográfica é de apenas 34 hab./km².  

Na Figura 4, é possível observar a densidade demográfica de Campo 

Largo. Verifica-se que a área rural municipal, apesar de conter uma baixa 

densidade demográfica, tem maior proporção de terras e concentra atividades 

agrícolas e pecuária que muito contribuem com a economia do município, além 

de concentrarem as populações tradicionais. 
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FIGURA 4 – DENSIDADE DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 

 

FONTE: DRZ, Geotecnologia e Consultoria (2014) apud Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Campo Largo, 2014. (Adaptado pela autora). 
 

Para que se possa compreender melhor os Distritos do Município de 

Campo Largo, apresenta-se a seguir uma breve descrição, apenas com o intuito 

de situar o leitor. 
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A Sede de Campo Largo caracteriza-se por uma ocupação espraiada, 

permeada com cursos d’água da Bacia do Cambuí e da Bacia do Itaqui e com 

extensas áreas de vazio urbano. Essa forma de expansão urbana acarreta em 

altos custos de implantação e manutenção de infraestruturas e serviços para o 

poder público, além de favorecer a descontinuidade e escassez da malha viária 

e, consequentemente, o prejuízo à mobilidade municipal. 

A sede municipal, também denominada Distrito de Campo Largo, é onde 

estão as maiores concentrações populacionais, localizadas nas regiões do 

Centro e arredores da sede municipal e ao longo da Rodovia do Café (antigo 

trecho da BR-277, sentido Curitiba). Considerando-se a tendência passada e as 

projeções, prevê-se que os maiores incrementos populacionais, até 2030, 

ocorrerão nessas regiões do município. Merecem destaque, enquanto vetores 

de expansão, o distrito de Ferraria e as regiões de entorno das rodovias BR-277 

e PR-423. Destaca-se que, neste cenário de ampliação do contingente 

populacional, o território urbano de Campo Largo sofrerá pressão para a 

ocupação, seja na forma de adensamento da malha urbana existente ou devido 

à extensão do tecido urbano. Assim, verifica-se a necessidade de investimentos 

na área urbana, especialmente em infraestrutura, de modo a suportar o 

incremento da ocupação.  As maiores rendas municipais encontram-se na região 

central da Sede, na Colônia Rebouças e na porção sul de Ferraria. Por outro 

lado, as menores rendas encontram-se ao longo da PR-423 e da BR-277 e 

próximas à região do Cercadinho, área caracterizada pela presença de 

ocupações irregulares. (PLANO DIRETOR, 2016). 

Em relação ao risco ambiental, observou-se que a ocupação é muito 

expressiva nos limites oeste da Sede urbana, como nos casos dos bairros Itaqui, 

Rivabem e Itaboa que, sozinhos, contabilizam 196 áreas de ocupação irregular, 

25% do total, dispersos em 50,32 ha. Em seguida, vêm as regiões de Nossa 

Senhora Aparecida, com 71 áreas, e do distrito de Ferraria, com uma das áreas 

de ocupação de risco ambiental mais extensas. O poder local concentra suas 

atividades na Sede, por causa da dispersão territorial das áreas urbanas e das 

sedes dos distritos, atuando de forma emergencial nas demais áreas, 

especialmente nas áreas rurais. Desse modo, constata-se que o planejamento e 

a gestão do território nessas localidades são praticamente inexistentes. Como 
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consequência, predominam ocupações irregularidades e carência de 

infraestruturas e serviços. (PLANO DIRETOR, 2016). 

O Distrito de Ferraria, segundo os dados populacionais para o município, 

apresenta a maior concentração de habitantes assim como ocorre nas projeções 

futuras. A população de 12.031 habitantes em 2000 passou para 15.379 

habitantes em 2010, provavelmente por causa da proximidade com a cidade de 

Curitiba. Essa localidade tem também concentração de baixa renda. Dados da 

evolução da população em Ferraria e da região ao longo da BR-277 apontam 

para a tendência de adensamento do tecido urbano existente e ocupação de 

novas áreas periféricas. (PLANO DIRETOR, 2016). 

Segundo o Plano Diretor de Campo Largo (2016, p. 88), o crescimento 

demográfico verificado nos últimos anos em Ferraria está diretamente 

relacionado às necessidades habitacionais de Curitiba. De fato, a região 

comporta-se como uma extensão da Avenida Eduardo Sprada, mantendo 

relações diretas com Curitiba e apresentando características de ocupação 

semelhantes àquelas observadas na capital. Devido ao crescimento 

populacional desordenado e à proximidade de Curitiba, predominam nas 

comunidades do Distrito da Ferraria hábitos e características urbanas. 

O Distrito de Bateias apresenta um relevo mais suave em relação aos 

distritos de São Silvestre e Três Córregos. É uma região mais urbanizada e 

servida de melhor infraestrutura, sendo possível visualizar a substituição das 

áreas de vegetação natural pelo uso agrícola, com destaque às áreas de cultivo 

de citricultura, trigo, arroz, milho, feijão e soja. A prática de culturas sazonais 

adotada na região, de modo geral, não tem preocupação com ações 

conservacionistas elementares, o que resulta em grandes áreas expostas de 

solo e erosão. Por suas características físico-naturais e sua acessibilidade, 

chama atenção para o desenvolvimento do turismo, tanto que a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, Econômico e o Departamento de Turismo vêm 

desenvolvendo, desde 2013, um projeto da “Rota turística de Bateias”. Bateias 

e porções da PR-423 se destacam pela grande extensão de ocupações em 

situação de risco socioambiental. Essas regiões possuem 85,65 ha de área nesta 

situação, quase 40% do total. Cabe ainda destacar que toda a sede de Bateias, 

por não ter parâmetros de uso e ocupação do solo, encontra-se em situação 
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irregular. No entanto, a Rota Turística rural deste distrito encontra-se em estágio 

de desenvolvimento pelo Departamento de Turismo de Campo Largo, que busca 

oferecer assessoria técnica em sustentabilidade para organização turística de 

propriedades da região de Bateias. (PLANO DIRETOR, 2016). 

No distrito de Bateias se destaca o incremento da população urbana no 

período analisado, que equivaleu a 70,4%. A taxa geométrica de crescimento da 

população urbana do distrito- TGC foi de 5,48% a.a., índice muito superior ao da 

média municipal, que figurou em 2% a.a. Não obstante, a TGC da população 

rural foi negativa, de -1,85%, o que sinaliza uma possível migração para as áreas 

urbanas do distrito (PLANO DIRETOR, 2016, p.62). Diferentemente dos demais, 

os distritos de São Silvestre e Três Córregos apresentaram perdas de população 

em áreas urbanas no período analisado, cujas TGCs corresponderam, 

respectivamente, a -3,83% a.a. e a -3,08% a.a. Em São Silvestre, a população 

urbana diminuiu 32,3% e em Três Córregos 26,8%. Por outro lado, em ambos 

os distritos houve um incremento de quase 15% no contingente populacional das 

áreas rurais (PLANO DIRETOR, 2016).  

Os Distritos de São Silvestre e Três Córregos foram considerados 

urbanos pela Lei Municipal n 1.820/2005, ou seja, foram delimitadas como 

perímetro urbano. No entanto, não têm parâmetros de uso e ocupação do solo 

definidos; isto é, não existem bases legais para a regularização fundiária, 

desenvolvimento de atividades comerciais ou instalação de áreas de lazer e usos 

comunitários. Como consequência, desde suas definições legais na década de 

1970, Três Córregos e São Silvestre nunca se comportaram como áreas urbanas 

efetivas. Em relação à ocupação de São Silvestre e Três Córregos, o Plano 

Diretor Municipal (2016) destaca, em Três Córregos, a existência de outras 

localidades rurais, como Santa Cruz, com perfil similar de ocupação e presença 

de comércio vicinal e equipamentos públicos de referência à população do 

distrito, e ainda a existência de regiões produtivas e com características 

socioespaciais próprias, como comunidades faxinais e o quilombo Palmital dos 

Pretos. Em São Silvestre, o Plano Diretor destaca a existência de outras 

localidades rurais com equipamentos comunitários e características de 

centralidades, como São Pedro, Cahiva, Batista e Palmeirinha. Nos dois distritos, 

as Sedes estão próximas à Estrada do Cerne, principal via de ligação da área 



54 

 

rural com os outros distritos e com os munícipios vizinhos. Ambas as sedes têm 

espaços de reunião e equipamentos comunitários que atendem aos distritos. A 

presente pesquisa foi realizada no Distrito de Três Córregos. 

No próximo item, abordamos os Povos e Comunidades Tradicionais do 

Município de Campo Largo, quais sejam, Quilombo Palmital dos Pretos e 

Camponeses\Canteiros e o Faxinal Sete Saltos de Baixo, que, mesmo estando 

localizado no Município de Ponta Grossa, será analisado porque os faxinalenses 

possuem uma inserção maior com o município de Campo Largo, uma vez que 

estudam e trabalham no referido município. A análise do Faxinal se dá também 

pelo fato de as escolas pesquisadas receberem alunos do Faxinal desde 1992 

conforme mencionado na apresentação da presente pesquisa. 

 

3.2 OS POVOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 

 

3.2.1 Os Sistemas Faxinais, os Faxinais e os Faxinalenses 

 

De modo geral, as expressões sistema faxinal e o termo faxinal são muitas 

vezes utilizados como sinônimos. Entretanto, o faxinal é definido, no dicionário,11 

como um tipo de vegetação: Campo coberto de mato curto; Trecho alongado de 

campo que adentra a floresta. Ou, ainda, tipo de vegetação composto de 

pastagem entremeada de arvoredo alto. (FAXINAL, 2003, p. 10)12. Para Chang 

(1998), o termo faxinal difere do Sistema Faxinal, uma vez que este último é uma 

forma de organização camponesa que possui um sistema de produção 

organizado da seguinte forma: a) criação extensiva de animais para tração e 

consumo, em áreas comuns; b) extração florestal dentro de criadouro comum; c) 

policultura alimentar de subsistência para abastecimento alimentar e 

comercialização da parcela excedente nas terras de plantio. (CHANG, 1988 

apud FAXINAL, 2003).  

Para Chang, o Sistema Faxinal está alicerçado por meio de fortes laços 

de dependências e solidariedades econômicas, sociais, familiares e culturais 

                                                           
11 Informação do Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/faxinal/>. 
12 Faxinal (2003) é compêndio organizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e coordenado pela 
Professora Cicilian Luiza Löwen Sahr.  

https://www.dicio.com.br/faxinal/
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entre as pessoas que convivem num mesmo lugar. Esse sistema, que já ocupou 

um quinto do território paranaense, atualmente se encontra ameaçado de 

extinção (CHANG, 1988 apud FAXINAL 2003, p. 09). 

Na pesquisa, adotaremos o termo Faxinal, uma vez que vários autores 

consideram o Faxinal como um sistema agrossilvopastoril secular, com 

características específicas. Tavares (2008), Souza (2010), Barreto (2013), 

Simões (2015) entre outros autores paranaenses utilizam o termo Faxinal em 

especial no Estado do Paraná. 

Para Tavares (2008, p. 382), a formação social camponesa dos faxinais 

do Paraná pode ser compreendida a partir de sua organização econômica, social 

e cultural iniciada no transcurso dos dois últimos séculos, calcada no binômio 

agricultura camponesa e meio ambiente. Segundo Barreto (2013) constituíram-

se historicamente como mecanismo de autodefesa do campesinato, que 

buscava assegurar sua reprodução social em conjunturas de crise econômica, 

como a do tropeirismo e durante o ciclo da erva-mate, ou seja, entre meados do 

século XIX e a década de 1930 do século XX. Souza (2010, p. 65) debate em 

torno das explicações sobre a formação social, ou seja, a “gênese” dos faxinais, 

bem como a justificação de situações sempre conflituosas que elidem sua 

territorialidade, ao que os autores atribuem sinônimos que podem ser ajustados 

ao termo designado por Chang, e conhecido por “processo de desagregação”. 

Até os anos 1980, os faxinais praticamente não haviam sido objeto de 

pesquisa, embora fossem uma forma de organização camponesa desde o século 

XX no Estado do Paraná. Atualmente, existem sobre esse tema artigos, teses de 

doutorado, dissertações de mestrado. Porém, os faxinais ainda continuam sendo 

pouco explorados nas pesquisas, sobretudo nas pesquisas em Educação. Falta 

ainda uma caracterização completa e atualizada das comunidades de Sistema 

Faxinal. A pesquisa mais recente que encontramos foi realizada no ano de 2008 

pela Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses 13  e traz as seguintes 

                                                           
13 Em 2008 surge no Estado do Paraná a Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais. Pode ser 

entendido como um espaço de articulação entre PCTs distintos grupos étnicos, como: quilombolas, 

benzedores e benzedeiras, caiçaras, cipozeiras, religiosos de matriz africana, ilhéus do Rio Paraná, 

faxinalenses, indígenas das etnias xetá, guaranis e kaingangs. A cada dois anos a Articulação Puxirão dos 

Povos Faxinalenses realiza o Encontro Estadual dos Faxinalenses, um dos espaços da dinâmica 

organizativa do movimento social faxinalense. Em 2015 a APF celebrou 10 anos, realizou seu 6º Encontro 

Estadual na cidade de Guarapuava, nos dias 21 a 23 de agosto de 2015 no Centro de Formação Juan 

Diego. Participaram 120 lideranças faxinalenses representantes dos seis núcleos regionais da APF, além 
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informações: existem 227 faxinais, que estão divididos em três tipos: ativos (50), 

parcialmente ativos (29) e paralisados (147). Apenas 20% dos faxinais estão 

ativos. Nestes, os criadouros comunitários “estão totalmente ativos, e/ou que até 

30% das terras de uso comum foram obstruídas por cercas para uso individual 

em qualquer atividade agrícola pelos camponeses faxinalenses ou qualquer 

finalidade por pessoas estranhas ao modo de vida dos camponeses 

faxinalenses”. (TAVARES, 2008, p. 575). 

Em 1994 a EMATER (FAXINAL, 2003) fez um levantamento em que se 

constatou a existência de 121 Faxinais no Paraná, distribuídos da seguinte 

forma:  

 

TABELA 4 - FAXINAIS DO PARANÁ 
Municípios Quantidade de 

Faxinais 

Municípios Quantidade de 

Faxinais 

Agudos do Sul 5 Pitanga 1 

Antônio Olinto 4 Ponta Grossa 7 

Guaraniaçu 2 Prudentópolis 16 

Imbituva 3 Quitandinha 6 

Inácio Martins 8 Rebouças 6 

Irati 1 Rio Azul 7 

Lapa 2 Rio Negro 1 

Mallet 2 São João do Triunfo 4 

Mandirituba 13 São Mateus do Sul 3 

Mato Rico 8 Teixeira Soares 3 

Palmeira 9 Telêmaco Borba 1 

Piên 3 Turvo 3 

Pinhão 3   

Total Parcial 63  58 

                                                           
de representantes de órgãos públicos, universidades e instituições convidadas pelo movimento social 

faxinalense.  
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Total Geral   121 

FONTE: EMATER, 1994 apud NERONE (2000), FAXINAL (2003). Adaptado pela autora.  

 

Os dados apresentados no quadro acima não coincidem em número de 

faxinais com os dados apresentados por Souza (2009) apud Simões (2015), que 

indicam a existência de 227 Faxinais. Também o número de municípios e 

quantidade de faxinais diferem. Na Figura 5, é possível observar 32 municípios 

paranaenses, sendo que os municípios de Boa Ventura de São Roque, Campina 

do Simão, Fernandes Pinheiro, Imbaú, Reserva, Reserva do Iguaçu, Tijucas do 

Sul e Guarapuava não estão contemplados nos dados apresentados na Tabela 

4, produzidos pela EMATER em 1994, que indica a presença de Faxinais 

somente em 25 municípios paranaenses. 

 

FIGURA 5 – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARANAENSES COM 

COMUNIDADES DE FAXINAIS  

 

FONTE: SOUZA, 2009 apud SIMÕES, 2015. 
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No município de Ponta Grossa existiam 07 Faxinais, todos localizados no 

Distrito de Itaiacoca. Atualmente, há somente uma comunidade faxinalense, que 

discutimos na presente pesquisa. As demais comunidades do Distrito de 

Itaiacoca no Município de Ponta Grossa com características de Faxinal 

desapareceram em meio à plantação de Pinus. É relevante ressaltar que as 

comunidades faxinalenses do Distrito de Itaiacoca totalizavam 702 pessoas, em 

184 famílias, no período de 1994. A Tabela 6 apresenta os Faxinais do Município 

de Ponta Grossa no período de 1994 

 

TABELA 5 - OS FAXINAIS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO 

DE 1994  

Comunidade N. de Família N. de pessoa Proprietário Arrendatário 

Mato Queimado 57 170 46 40 

Sete Saltos de Baixo 57 190 48 15 

Carazinho 20 80 17 03 

Caçador dos Gonçalves 7 27 06 03 

Caçador dos Cassemiro 6 22 04 02 

Carandá 9 39 06 06 

Antunes 35 175 05 10 

FONTE: FERREIRA, 2017 apud FAXINAL, 2003. (Organizado pela autora). 

 

Em 1994, o Banco Banestado adquiriu 12 ha do criadouro comum da 

comunidade Carandá. Na comunidade dos Antunes a aquisição foi de 10,8 ha, 

e na comunidade de Mato Queimado 6 ha. Desse modo, estas propriedades 

foram desativadas\desmembradas dos criadouros comuns (FAXINAIS, 2003). 

Atualmente, apenas o Faxinal Sete Saltos de Baixo continua existindo no 

município, pois algumas das comunidades com antigas características de 

faxinais pertencem agora à empresa Águia Florestal14.  

Cabe ainda destacar que, além da venda de terras, existem outros fatores 

que contribuíram para desintegração dos faxinais. Mencionaremos apenas 

alguns: a) nuclearização das escolas e a consequente necessidade do uso de 

                                                           
14 Águia Florestal é uma empresa de plantio e industrialização de madeira que há mais de 40 anos atua na 

região dos Campos Gerais. 
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transporte escolar para o deslocamento das crianças, desrespeitando o 

fechamento das porteiras; b) fechamento e cercamento de terrenos particulares 

(fecho ou piquete) no interior do criadouro de uso coletivo; c) irmandade existente 

entre os moradores foi desaparecendo com a entrada de novos moradores 

chacareiros; d) compra de terras de plantar por grandes proprietários, rompendo 

o sistema e inviabilizando a sobrevivência dos que permaneceram  no criadouro 

(agronegócio); e) ausência de política pública de fixação dos faxinalenses 

(invisibilidade); f) dificuldade em se extrair madeira da mata, mesmo que fosse 

para o próprio uso, em função das leis ambientais. (FAXINAIS, 2003, p.32 - 33). 

É relevante mencionar que em 1997 ocorreu um reconhecimento formal 

da existência de um modo de produção autossustentável do chamado Sistema 

Faxinal, por meio do Decreto Estadual n. 3.446/1997, que criou as Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR), para categorizá-los  e incluí-los 

no Sistema Estadual de Unidades de Conservação de 1997. Desde 1991, os 

municípios que possuem faxinais em seus territórios adquiriram o direito de 

receber o ICMS Ecológico (Lei n. 59/91), bastando para isso se inscrever no 

Instituto Ambiental do Paraná e apresentar proposta negociada com as 

comunidades. No entanto, muitos moradores dos faxinais não sabem da verba 

que seu município recebe. O que demonstra “falhas e imprecisões no trato 

Político, social, e econômico para com as comunidades faxinalenses, 

principalmente pelo poder público” (FAXINAIS, 2003, p. 24).  

Assim, mesmo com o incentivo do ICMS Ecológico, há tendência de 

concentrar o capital cada vez mais em reservas de madeiras e terras 

agricultáveis. (FAXINAL, 2003). 

Em 2013 a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA cria a Área 

Especial de Uso Regulamentado (ARESUR)15 do Faxinal Sete Saltos de Baixo, 

situado no munícipio de Ponta Grossa, descrito na Resolução n.º 021\2013, sob 

o Decreto Estadual nº 7397, de março de 2013.  

                                                           
15 Publicado no Diário Oficial Nº 5067 de 14\08\1997 o Governador do Estado do Paraná sob o Decreto 

3446, no Art. 1º - Ficam criadas no Estado do Paraná, as Áreas Especiais de Uso Regulamentado – 

ARESUR, abrangendo porções territoriais do Estado pela existência do modo de produção “Sistema 

Faxinal”, com o objetivo de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, consolidando as atividades agrosilvopastoris com a 

conservação ambiental, incluindo a proteção da “araucária angustifólia “ (pinheiro-do-paraná).  
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Cabe ressaltar que a ARESUR não trouxe nenhum benefício concreto aos 

faxinalenses, e até o presente momento a Prefeitura de Ponta Grossa não faz o 

repasse do ICMS ecológico16 para o Faxinal. 

Por tudo que foi apresentado, é possível perceber os inúmeros conflitos 

enfrentados nas comunidades faxinalenses. Em sua pesquisa de doutorado, 

Simões (2015) demonstra que os faxinalenses se encontram em diferentes 

situações de conflitos, seja contra o Estado, o agronegócio e/ou em relação à 

invisibilidade étnica frente à sociedade. 

[...] contra o Estado – a falta ou impactos negativos de políticas 
públicas que não levam em consideração o modo de vida nos Faxinais 
– contra o agronegócio – que vem avançando sobre o território 
faxinalense – ou ainda contra a sua invisibilidade étnica frente à 
sociedade em geral – que muitas vezes ignora ou interpreta as 
manifestações típicas do modo de vida faxinalense como sendo 
atrasadas (SIMÕES, 2015, p. 32). 
 

As práticas sociais comuns e religiosas são o que consolidam o modo de 

vida dos camponeses faxinalenses, mesmo enfrentando conflitos sociais e 

ambientais, vão resistindo. Os povos dos faxinais se distinguem de outros 

camponeses devido aos laços de solidariedade e do enraizamento com a terra. 

Os laços podem ser observados na forma de trabalho por meio de 

mutirão/puxirão. (TAVARES, 2008, p.734-735). A seguir se apresenta o único 

faxinal que restou no Município de Ponta Grossa. 

 

3.2.1.1 O Faxinal Sete Saltos de Baixo 

 

O Faxinal Sete Saltos de Baixo está localizado no Distrito de Itaiacoca a 

60 km do centro de Ponta Grossa – PR e faz divisa com o município de Campo 

Largo. Atualmente conta com 55 famílias que ali moram e 7 chácaras, totalizando 

64 residências. Situa-se na bacia hidrográfica do Rio Sete Saltos, no Primeiro 

Planalto Paranaense. Com área de 3.817 ha, possui uma amplitude altimétrica 

de 230 metros, variando entre 720 a 960 metros em relação ao nível do mar, 

com áreas mais elevadas na porção sul da bacia. Com relação aos solos, 

predominam cambissolos e solos hidromórficos gleizados. O referido Faxinal 

ocupa 26% da área da bacia (992 ha), sendo 106 ha representados pelo 

                                                           
16 ICMS ecológico - Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de Serviços é um mecanismo 

tributário.   
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criadouro comunitário, com florestas, várzeas, edificações e estradas, e 890 ha 

pela área de plantar. Quanto ao uso da terra na bacia onde se insere o Faxinal, 

quase 58% da área se encontra coberta por florestas. (FERREIRA; CARVALHO, 

2006, apud MORO, LIMA, 2012). 

As famílias se ramificam de dois grupos: os Mota (Família Timóteo 

Ferreira) e os Maia (Família Ferreira de Freitas). No Faxinal, ao contrário de 

outras comunidades rurais, cercam-se as plantações e mantêm-se os animais 

soltos. A lógica de sua estrutura de povoamento também difere das demais 

comunidades rurais. Enquanto nestas a ocupação ocorre nas partes mais altas 

do terreno, no Faxinal ocorre nas margens do Rio Sete Saltos, em seu curso 

inferior, mantendo-se preservada a mata nativa. As terras de plantar no Faxinal, 

contrariamente às demais comunidades, localizam-se nos espigões situados 

entre a rede de drenagem. Esta característica auxilia na preservação de 

importantes parcelas de mata nativa na região. O Sistema Faxinal caracteriza-

se também pelo uso coletivo de terras. Embora as propriedades sejam privadas, 

todas estão dispostas ao uso comum dentro do criadouro. (MONTEIRO e SAHR, 

2005). 

Segundo o estudo sobre Faxinal (2003) desenvolvido no município de 

Ponta Grossa  

O sistema faxinal no Sete Saltos de Baixo foi organizado pelo Senhor 
Francisco Timóteo Ferreira, este comprou as terras que hoje é o 
Faxinal de antigos posseiros vindos de Guarapuava. Os posseiros 
eram José Frederico de Freitas, Nicolau Frederico de Freitas, e Dedeus 
de Freitas, irmãos entre si. Seu Francisco queria fazer os valos e criar 
os animais a solta, formando assim o Criadouro Comum contudo os 
vizinhos, a princípio, não queriam consentir com essa ideia. A partir do 
momento que seu Francisco começou a fazer os valos e as cercas os 
vizinhos passaram a ajudá-lo. Os primeiros moradores do Faxinal junto 
com seu Francisco eram seu Neuralindo, Paulindo, Linfonso e Ferraz 
(FAXINAL, 2003, p.49). 
 

Os Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais (Decreto nº 6040\07), porém, há 

um desconhecimento de modo geral sobre a existência do Faxinal Sete Saltos 

de Baixo pelos gestores municipais. No capítulo das análises e resultados 

aprofundamos a discussão sobre o Faxinal Sete Saltos de Baixo, apresentando 

as vozes dos faxinalenses. No próximo item, caracterizamos de forma resumida 

as comunidades Remanescentes de Quilombo e Comunidades Negras 

Tradicionais. 
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3.2.2 Comunidades Negras Tradicionais e Comunidades Remanescentes de 

Quilombos  

 
O reconhecimento das Comunidades Remanescentes de Quilombos 

(CRQ) e das Comunidades Negras Tradicionais (CNTs) se deve à “luta dessas 

populações não apenas por ganhos materiais, mas também pela cidadania e 

contra o racismo, pela busca de respeitabilidade a si, aos seus valores e formas 

próprias de vida”. (GCM - RELATÓRIO GRUPO CLÓVIS MOURA, 2010, p. 12). 

A herança colonial escravista afeta fortemente os afrodescendentes e os demais 

povos tradicionais.  

Segundo o relatório do Grupo Clóvis Moura (2010), o fortalecimento dos 

direitos das comunidades quilombolas se revelou na união de interesses dessas 

com o movimento negro, sindicatos e movimentos camponeses (no Paraná, 

participaram da Jornada de Agroecologia, Rede Puxirão de Povos e 

Comunidades Tradicionais, realizaram XXV Romaria da Terra em 2010 com o 

tema “Quilombo: Resistência de um Povo, Território de Vida”, em Adrianópolis). 

Por outro lado, aumentaram conflitos com o agronegócio. 

O reflexo dos conflitos ocorridos pode ser percebido na formação de 

personagens que buscavam (e buscam) a conquista e a defesa da cidadania em 

questões que, ressaltamos, não dizem respeito apenas à população negra. Para 

o Grupo Clóvis Moura: 

O Paraná, durante o século XX, foi palco de verdadeiras guerras 
camponesas: Guerra do Contestado (1912-16); Revolta de Porecatu 
(1945); Revolta dos Colonos do Sudoeste (1957); Guerra da Serra da 
Pitanga e vários outros conflitos de menor escala. Na “região de Tibagi 
(1933-35 e depois em 1941); em Jaguapitã (1946-49); Campo Mourão 
(1948 e 52); Cascavel (final da década de 50 até 61); Alto Paraná 
(1961)”. Essas disputas envolviam pequenos agricultores 
genericamente chamados de “posseiros” ou “colonos”, grandes 
proprietários e empresas colonizadoras, em geral articuladas a 
indústrias madeireiras (SALLES, 2004; 2007apud RGCM, 2010, p. 
24.). 

 
Durante o século XX, o poder do Estado – em suas instâncias Executiva, 

Legislativa e Judiciária – esteve diretamente envolvido na expropriação dos 

territórios negros. Expropriações essas que viriam a articular-se direta ou 

indiretamente com o projeto de embranquecimento e “modernização” do Estado. 

(RELATÓRIO GCM, 2010, p. 28).  
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Com o levantamento efetuado desde 2005, pelo Grupo de Trabalho Clóvis 

Moura, as comunidades Quilombolas do Paraná se tornaram conhecidas 

“oficialmente”, sendo que trinta e seis encaminharam e obtiveram certificado de 

autorreconhecimento emitido pela Fundação Cultural Palmares. Por solicitação 

de algumas dessas, o INCRA deu início a onze Relatórios Técnicos 

Antropológicos, treze para promover a sua regularização fundiária.  

Aos agentes sociais, anteriormente apontados como “posseiros” ou “sem 

terras”, agora se atribuem a denominação de “comunidades quilombolas”, e é 

dessa forma que buscam vários direitos, entre eles a retomada dos territórios 

tradicionalmente ocupados. (RELATÓRIO GCM, 2010, p.39).  

O Quadro 4 apresenta as comunidades remanescentes de quilombo e as 

comunidades negras do Estado do Paraná. Conforme apresentamos no referido 

quadro, são dez municípios da Região Metropolitana de Curitiba onde há 57 

Comunidades Remanescentes Quilombolas - CRQs e 12 Comunidades Negras 

Tradicionais - CNTs.  

 

QUADRO 3 - AS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO E AS 

COMUNIDADES NEGRAS DO ESTADO DO PARANÁ 

CRQ CNT MUNICIPIOS 

João Surá, Porto Velho, Praia do 
Peixe, Sete Barros, Córrego das 
Moças, São João, Córrego do 
Franco, Estreitinho, Três Canais, 
Tatupeva. 

 

Bairro do Roque 

 

Adrianópolis 

- Pavãozinho Agudos do Sul 

Areia Branca - Bocaíuva do Sul 

Palmital dos Pretos Sete Saltos de Cima Campo Largo 

Despraiado, Vila Tomé, 
Cavernoso. 

- Candói 

Serra do Apon, Limitão, Tronco, 
Mamãs. 

- Castro 

Pinhal Grande, Pinhalzinho, 
Mamãs, Ribeirão do Meio. 

- Cerro Azul 

Lagoa das Almas  Serrinha, Passo da Cruz Contenda 

- Linha Marioti Cruzeiro do Sul 

Água Morna, Guajuriva - Curíuva 

Varzeão, Gramadinho Queimadinha Doutor Ulysses 

Manoel Cirvaco dos Santos. - Guaira 

Invernada Paiol de Telha, 
Acampamento Barranco Fundo, 
Disperso em Pinhão, Disperso 
em Guarapuava, Assentamento 
Vila Socorro. 

 

 

- 

 

 

Guarapuava 
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Batuva, Rio Verde. - Guaraqueçaba 

Rio do Meio, São Roque Bom Jesus Ivaí 

Restingo, Feixo, Rincão, Maria 
Antonia, Campina, Pavão, Vila 
Esperança, Paiol. 

 

- 

Lapa 

Venda dos Pretos - Londrina 

- Fartura  Morretes 

Adelaide Maria Trindade Batista, 
Castorina Maria da Conceição. 

Tobias Ferreira Palmas 

- Cercado, Rio das Pedras Palmeira 

Sutil, Santa Cruz, São Miguel do 
Iguaçu  

- Ponta Grossa 

Apepu - São Miguel do Iguaçu 

Turvo, Campinas dos Morenos Barreiro Tijucas do Sul 

- Porto Velho  Porto Amazonas  

FONTE: RELATÓRIO GRUPO CLÓVIS MOURA, 2010. (Adaptado pela autora). 

 

Na Figura 6, podemos visualizar a distribuição territorial da população 

negra e comunidades Quilombolas no Estado do Paraná. 

 

FIGURA 6 – POPULAÇÂO NEGRA E COMUNIDADE QUILOMBOLA NO 

ESTADO DO PARANÁ 

 

FONTE: RELATÓRIO GRUPO CLÓVIS MOURA (2010). 
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Cabe lembrar que os africanos trazidos para o Brasil eram, em sua 

maioria, bantos. Entre eles, predominou os chamados “bantos 17  do centro”: 

Congo, Quimbundo, Cuango, Casai, Lunda-Quioco e Bemba. E de Moçambique 

vieram grupos como Ronga, Tonga, Xope, Senga, Angúni, Macua e Ajaua. De 

maneira geral, os livros de História costumam simplificar essa questão afirmando 

que para o Brasil vieram Bantos, Sudaneses e Malêses. É preciso discutir a 

educação quilombola a partir de suas especificidades, pois a comunidade 

quilombola se organiza com os saberes próprios de sua cultura ancestral, sendo 

assim, possuem uma pedagogia própria para ensinar e para aprender que 

precisa ser considerada. (RELATÓRIO G.C.M, 2010, p. 61).  

O processo de produção da invisibilidade social, criminalização e 

judicialização tem suas raízes ancoradas nas atividades econômicas capitalistas 

nos diversos ciclos, iniciadas ainda no século XVII (mineração, gado, erva-mate, 

madeira), que conduziram a um modelo concentrador de terras para os 

detentores de capital econômico e social. Assim, as comunidades Quilombolas 

foram expulsas, eliminadas ou imobilizadas na sua força de trabalho (RCM, 

2010, p. 223). A principal característica sociocultural das Comunidades 

Quilombolas em geral, além da sua invisibilidade social criminalização e 

judicialização, é o de um presente de pobreza e consequentemente de abandono 

e preconceito. 

As comunidades quilombolas, para construir os seus direitos, agiram, 

desde o século XIX de diversas formas: ocorreram fugas; compra de terras; 

abertura de processos judiciais contra expropriadores; ocupações e 

reocupações de terra; migrações para espaços diferentes no mesmo território 

(RGCM, 2010, p. 41). 

Foram vários acontecimentos históricos contra as comunidades negras. A 

título de exemplo transcrevemos os registros de uma estratégia de repressão 

registrada em documentos oficiais, na década de 1950, que mostra o poder 

                                                           
17 Segundo a obra La Philosophie Bantoue, a filosofia Banto está fundamentada numa metafísica dinâmica 

e numa espécie de vitalismo que ajudam explicar a concepção de mundo entre os povos bantos 
(BALANDIER, apud LOPES, 2006), como já foi mencionado, um dos Povos que ajudaram construir a nação 
brasileira (RELATÓRIO GRUPO CLÓVIS MOURA, 2010, p. 49). 

 



66 

 

estatal de coerção e regulação sendo aplicado à religião e à cultura destes 

povos, : 

É expressamente proibido, sob pena de multa: [...] II – Promover 

batuques, congados e outros divertimentos congêneres na cidade, 

vilas e povoados, sem licença das autoridades, não se compreendendo 

nesta vedação os bailes e reuniões familiares. (Art. 62, Código de 

Posturas de Londrina de 1953, Título II – Da Polícia de Ordem Pública 

(TOMAZI, 2000, apud RELATÓRIO GRUPO CLÓVIS MOURA, 2010, 

p. 285.). 

 

Fica evidenciado que as práticas culturais de matriz afro-brasileira, 

“batuques e congados” não eram entendidas pelo Poder Público até muito 

recentemente como “reuniões familiares”, o que demonstra a falta de 

compreensão e aceitação da cultura negra. 

As Comunidades Quilombolas do Brasil, assim como as demais 

Comunidades Tradicionais, por meio de lutas por direitos, têm investido, nas 

últimas décadas, no reconhecimento de suas identidades étnicas e coletivas por 

meio de encontros, seminários, cartografias sociais, atos públicos, dispositivos 

jurídicos entre outros, como estratégias de visibilidade social de seus direitos 

territoriais. O povo quilombola constrói o seu saber, que lhe é próprio. Deste 

modo, o educador terá que se orientar buscando conhecer mais sobre a história, 

as crenças, modos de ser para que possa estabelecer vínculos com o educando. 

Vários autores demonstram dificuldades na implementação da Lei 

10.639/2003, modificada pela Lei 11645/2008. Assim, as instâncias judiciais são 

provocadas a entender o fator étnico e compreender a politização das 

identidades coletivas. (ALMEIDA, 2010, p. 220). 

Para o Grupo Clóvis Moura (2010, p. 61), os argumentos mencionados 

apontam para a necessidade de uma discussão mais profunda acerca da 

educação quilombola que precisa ser praticada no Paraná. 

Vale lembrar que, considerando toda a história das comunidades 

quilombolas no país, e mais de trinta e três documentos oficiais, como decretos, 

resoluções, diretrizes, deliberações e pareceres do Conselho Nacional de 

Educação - CNE e da Câmara de Educação Básica - CEB, desde 2012 já temos 

Diretrizes para incluir nas salas de aulas conteúdos referentes aos povos 

quilombolas, como aprovado  pela Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, 

que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
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Quilombola na Educação Básica. O artigo 1º do referido documento estabelece 

que: 

 § 1º A Educação Escolar Quilombola na Educação Básica:  

I - organiza precipuamente o ensino ministrado nas instituições 

educacionais fundamentando-se, informando-se e alimentando-se: a) 

da memória coletiva; b) das línguas reminiscentes; c) dos marcos 

civilizatórios; d) das práticas culturais; e) das tecnologias e formas de 

produção do trabalho; f) dos acervos e repertórios orais; g) dos 

festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o 

patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país; h) da 

territorialidade.  

II - compreende a Educação Básica em suas etapas e modalidades, a 

saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação do Campo, Educação Especial, Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, inclusive na 

Educação a Distância;  

III - destina-se ao atendimento das populações quilombolas rurais e 

urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, 

política e econômica;  

IV - deve ser ofertada por estabelecimentos de ensino localizados em 

comunidades reconhecidas pelos órgãos públicos responsáveis como 

quilombolas, rurais e urbanas, bem como por estabelecimentos de 

ensino próximos a essas comunidades e que recebem parte 

significativa dos estudantes oriundos dos territórios quilombolas;  

V - deve garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos 

conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de modo a 

contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade; 

(BRASIL, 2012)18. 

 
Ao se observar os incisos III e IV do documento, verifica-se que as 

referidas diretrizes orientam para o atendimento na educação, das populações 

que vivam em áreas rurais ou urbanas, e que respeitem, considerem e 

contribuam para que os estudantes se apropriem dos conhecimentos tradicionais 

das comunidades que recebem estudantes oriundos dos territórios quilombolas. 

Desse modo, todos os profissionais da educação, em especial aqueles que 

recebem alunos quilombolas, deveriam contribuir para a valorização dessa rica 

cultura. Sendo assim, apresenta-se a seguir a comunidade quilombola Palmital 

do Pretos, a qual participa do processo de escolarização nas escolas 

pesquisadas. 

 

                                                           
18 Documento disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares>.  

http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares
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3.2.2.1 A Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos 

 

A Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos está localizada no Distrito 

de Três Córregos, Munícipio de Campo Largo e foi reconhecida em junho de 

2006, com apoio do Grupo de trabalho Clóvis Moura19.. A referida comunidade 

conta com aproximadamente 40 famílias. A Figura 7 mostra a localização da 

Comunidade Quilombola no Município de Campo Largo. 

 

FIGURA 7 - COMUNIDADE QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 

 

FONTE: RELATÓRIO GRUPO CLÓVIS MOURA, 2010 (Adaptado pela autora) 

 

Segundo Clarindo e Floriane (2014, p. 426), o conceito de comunidade 

quilombola possui múltiplas representações. As comunidades quilombolas são 

acima de tudo grupos sociais minoritários, majoritariamente camponesas, em 

constante luta pelos direitos sociais que via de regra lhes são negados. Não são 

grupos homogêneos no que tange à cor de pele ou modo de vida, mas possuem 

consenso quanto à segregação territorial, exclusão e invisibilidade social, 

criminalização e judicialização.  

                                                           
19 O Grupo Clóvis Moura foi estruturado pelo Governo do Estado do Paraná em 2005 com o objetivo de 
conhecer as comunidades quilombolas no estado. O Grupo funcionou de 2005 a 2010 e é um divisor de 
águas na luta pelo reconhecimento da importância do afrodescendente para o Estado e no conhecimento 
das comunidades quilombolas. 
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O número de habitantes no Quilombo Palmital dos Pretos está diminuindo, 

pois é comum jovens que deixam de estudar se mudarem para a zona urbana 

em busca de emprego. A região onde vivem não oferece muitas condições de 

trabalho, somente lavoura e cantaria (entalhe ou quebra/corte de pedras), 

atividade manual comum na região. São trabalhos desenvolvidos para empresas 

mineradoras na região, ou de forma autônoma. O canteiro trabalha no corte de 

pedras formando o que se conhece como paralelepípedo e o petit-pavé e outros, 

que marcam a história da pavimentação de ruas e calçadas em Curitiba.  

Parte das terras do Quilombo Palmital dos Pretos foi vendida para 

pequenos produtores e, posteriormente, foram revendidas para grandes 

latifundiários e para empresa Águia Florestal, que hoje mantém as áreas 

principalmente para o plantio de pinus e eucalipto ou para a criação de gado.  

Em busca de melhores condições, alguns trabalhadores do Palmital dos 

Pretos acabam sendo contratados por essas empresas de plantações de 

reflorestamento e geralmente ficam durante a semana em alojamentos, voltando 

para casa somente nos finais de semana.  

A comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, mesmo sendo bastante 

antiga, ainda aguarda a regularização da posse de suas terras. Embora seu 

reconhecimento tenha ocorrido por parte da Fundação Palmares20 em 2006, 

ainda há a necessidade de o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) regulamentar e efetivar a demarcação das terras (CLARINDO 

E FLORIANE, 2014, p. 428). Parte das terras dos quilombos é ocupada pelo 

capital agrário21. Ressaltamos o Decreto n.º 4887 de 2003, que estabelece a 

regularização fundiária aos Remanescentes de Comunidades Quilombolas.  

Clarindo e Floriane (2014, p. 432) salientam “[...] que a identidade 

quilombola não se estrutura apenas da necessidade de lutar pela terra”, embora 

em suas pesquisas, seja este o principal elemento detectado na comunidade 

Quilombola Palmital dos Pretos.  

 

                                                           
20 Criada em 1988, a Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública vinculada ao Ministério da 

Cultura que tem a finalidade de promover e preservar a cultura afro-brasileira.  
21 O capital agrário pressupõe o componente do capital fundiário que, de certa forma, é uma excrescência 
à teoria do capital e do dinheiro. Isso porque os meios de produção fundiários que geram rendas e mais 
valia diferenciais, de acordo com a fertilidade e/ou a localização dos recursos naturais, não são produzidos 
pelo trabalho humano, mas sim apropriados pelo capital, segundo condições históricas muito diferentes em 
cada país. (CALDART, 2012, p.124). 
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3.2.3. Os camponeses, a cantaria (entalhe ou quebra/corte de pedras)  

 

Para que se possa entende a existência dos camponeses e das cantarias 

(entalhe ou quebra/corte de pedras), como partícipes das tradições nacionais, 

assim como povos e comunidades tradicionais, se faz necessário voltarmos um 

pouco no tempo e no espaço, para se compreender a arte, e o ofício em especial 

dos canteiros, que está muito ligada à chegada de imigrantes camponeses no 

Brasil. Antes, porém, de se tratar da cantaria, convém dissertar  sobre os 

camponeses, pois estes estão intimamente ligados as atividades de cantaria.  

O conceito de camponês está relacionado à realidade da Europa, onde 

sempre possuíram forte enraizamento territorial que caracteriza o camponês 

europeu. Porém, a formação do campesinato brasileiro guarda as suas 

especificidades. Aqui, o campesinato é criado no seio de uma sociedade situada 

na periferia do capitalismo e à margem do latifúndio escravista. (MARQUES, 

2008).  

Em 1860 começaram a chegar ao Brasil os imigrantes italianos, 

poloneses, ucranianos, alemães entre outros, no primeiro momento, com 

predomínio de agricultores que saíam da Europa por causa de problemas 

sociais, entre eles a miséria. O camponês no Brasil recebia denominações 

próprias conforme a sua história e sua região de origem como: caipira em São 

Paulo, Minas Gerais e Goiás; caiçara no litoral paulista; colono ou caboclo no Sul 

do país, dependendo de sua origem (MARQUES, 2008). Para Liccardo (2010), 

a imigração de agricultores para o Sul teve características diferentes de outras 

regiões brasileiras; no Sul (PR, SC, RS) o imigrante era destinado a suprir mão 

de obra para as grandes lavouras de café, e podiam adquirir lotes de terra, 

levando à ocupação de territórios virgens. 

O sistema de trabalho para os imigrantes no Brasil passou a ser o 

colonato, que consistia num regime misto de remuneração por tarefas e medidas 

colhidas de café. Esse sistema serviu de estímulo ao desenvolvimento de outras 

atividades, permitindo ao colono se dedicar melhor e diversificar sua produção. 

No Paraná, depois de sua emancipação (1853), segundo Liccardo: 

“cerca de 100 mil imigrantes viessem a se instalar nesse novo território. 

Entre poloneses, alemães, ucranianos e outros, os italianos que 
vieram, foram cerca de 8 mil, aumentando a população paranaense de 
60 mil pessoas em 1853 para 320 mil em 1900. Foram ao total 79 
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colônias italianas no Paraná, localizadas no Primeiro Planalto. 
(LICCARDO, 2010, p. 55) 

 
O Paraná foi um dos locais em que algumas colônias se instalaram. 

Colônias como Pilarzinho, Argelina e Ferraria, que receberam os italianos ou 

outras que foram por eles criadas, como Alfredo Chaves (atual Colombo), Santa 

Gabriela, ou Santa Maria do Tirol levaram à transformação econômica do 

Planalto Curitibano. Entre essas colônias, a região da Borda do Campo (hoje em 

Quatro Barras) e Timoneira (hoje Almirante Tamandaré) se destacaram na 

produção de rochas para pavimentação (LICCARDO, 2010). A Colônia Dom 

Pedro II, no município de Campo Largo, foi fundada em 1876 e teve sua 

emancipação em 10 de novembro de 1878, contendo 226 ha e 28 lotes, que 

serviram para abrigar imigrantes europeus de várias nacionalidades, como, 

franceses, suíços e poloneses. (WACHOWICZ, 1976 apud SIKORA, 2014). 

No período de 1875 a 1895 

as circunstâncias encontradas no Brasil e a constante demanda por 
mão de obra mais especializada levou à migração de trabalhadores 
ligados à construção civil, entre eles pedreiros, oleiros e canteiros. 
Muitas vezes, estes trabalhadores declararam-se agricultores para 
conseguir os subsídios do estado brasileiro na viagem. As notícias 
sobre a vida na América e a possibilidade de ascensão social pelo 
trabalho movimentaram enormes massas de trabalhadores. 
(LICCARDO, 2010, p.52). 

 
Entende-se que os camponeses e/ou agricultores familiares representam, 

como apontam vários autores, ao mesmo tempo uma classe social e um modo 

de vida. Para Ribeiro e Salamoni, (2011), o reconhecimento e permanência de 

lógicas camponesas estão combinados a uma diversidade de estratégias 

socioprodutivas de caráter familiar na agricultura. Para as autoras, essas lógicas 

são de “[...] resistência e estratégias de reprodução social que combinam 

produção mercantil com produção para o autoconsumo, e cujos resultados estão 

voltados para a construção/reprodução do patrimônio familiar” (RIBEIRO e 

SALAMONI, 2011, p. 215). 

No entanto, ao longo do tempo a agricultura familiar camponesa sofreu 

várias transformações ocasionadas pelas transformações técnicas, as 

dificuldades de comercialização de seus produtos, a falta histórica de justa 

distribuição de terras, a inserção do agronegócio, com grandes investidores em 

compras de terras para reflorestamentos, em especial de pinus e eucaliptos que 
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requerem grandes áreas para plantações. A falta de políticas e programas foi 

desestabilizando e diminuído o trabalho camponês, especialmente nas regiões 

metropolitanas próximas aos centros urbanos, causando expulsão das famílias 

ou mudanças de atividades.  

Para Marques (2008)  

O campesinato se refere a uma diversidade de formas sociais 
baseadas na relação de trabalho familiar e formas distintas de acesso 
à terra como o posseiro, o parceiro, o foreiro, o arrendatário, o pequeno 
proprietário etc. A centralidade do papel da família na organização da 
produção e na constituição de seu modo de vida, juntamente com o 
trabalho na terra, constituem os elementos comuns a todas essas 
formas sociais. (MARQUES, 2008, p. 60). 
 

Como já vimos, a atividade agrícola e pecuária, no Município de Campo 

Largo, ainda possui importante participação quanto ao número de 

estabelecimentos e sua área correspondente, o que ocorre também em outros 

municípios da Região Metropolitana. Porém, ao se comparar com a década de 

1980, ocorreram inúmeras mudanças em Campo Largo e em toda a RMC, assim 

como também no Brasil. 

Para a Bareiro (2007), essas mudanças estão relacionadas ao modelo 

agrícola implementado no país, pois o projeto urbano industrial estimulou a 

expulsão campo\cidade. Com o município de Campo Largo não foi diferente:  

muitos camponeses que moravam em Campo Largo, em especial no Distrito de 

Três Córregos, foram forçados a ir para a cidade trabalhar nas fábricas de 

cerâmica em Campo Largo na década de 1980.  

Muitos camponeses que permaneceram em Três Córregos passaram a 

sobreviver buscando outras atividades, como, por exemplo, o corte ou entalhe 

de pedras, conhecido no meio acadêmico como cantaria, cuja definição é: 

“Etimologicamente a palavra cantaria se origina de canto, e o profissional que a 

prepara se chama canteiro. A associação à palavra canto (ângulo) mostra bem 

o objetivo mais importante da cantaria: preparar a rocha para uso como elemento 

construtivo” (DICIONÁRIO LIVRE DE GEOCIÊNCIA).22  

 

 

 

                                                           
22 Informação disponível em:< https://www.dicionario.pro.br/index.php/Cantaria>. Acesso em: 04/03/2017. 

https://www.dicionario.pro.br/index.php/Cantaria


73 

 

3.2.3.1 A cantaria e o entalhe de rochas – Cortadores/quebradores de pedra  

 

A Atividade do corte, entalhe ou cantaria é muito antiga; as rochas, 

matéria-prima farta, foram empregadas por povos antigos em seus abrigos e 

monumentos. Há registros de que os romanos iniciaram a extração de mármore, 

nos anos 1960 a. C. Assim, verifica-se que desde a Antiguidade as rochas foram 

utilizadas “com o propósito de perdurar ou eternizar ideias”. (LICCARDO, 2010) 

Para o referido autor, “a observação dos detalhes, das técnicas utilizadas e dos 

estilos predominantes nas obras de cantaria em Curitiba e região metropolitana, 

permite traçar importantes inferências históricas e sociais, a partir destas ideias”. 

(LICCARDO, 2010, p. 77). 

O beneficiamento de rochas no Brasil foi implantado em moldes 

artesanais por famílias de imigrantes italianos e portugueses no fim do século 

XIX. Utilizando métodos rudimentares, essas atividades pouco se 

desenvolveram, essencialmente devido à concorrência sofrida com as 

importações e ao pouco conhecimento da geodiversidade 23  brasileira. 

(MINEROPAR, 1999).  

Vários artistas do século XVIII e XIXjá retratavam em suas obras 

atividades como o corte e o entalhe de pedras. A título de exemplo, se 

apresentam obras de artistas como Gustave Courbet, famoso pintor realista 

francês, que teve como temática de suas obras a vida camponesa e a dos 

canteiros da região onde morava. Também o trabalho de Jean-Baptiste Debret 

de 1827 revela o uso de rochas para cantaria por um escravo especializado.  

Na Figura 8, se apresenta a pintura de Gustave Courbet, Les casseurs de 

pierres (Os quebradores de pedras), 1849, óleo sobre tela, 195 x 257 cm. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 A geodiversidade é a variedade (a diversidade) de elementos e de processos relacionados aos elementos 

abióticos da natureza, sob qualquer forma, em qualquer escala e em qualquer nível de integração, existente 

no nosso Planeta (do grego gê, Terra + latim diversitate, diversidade).  
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FIGURA 8 - GUSTAVE COURBET, LES CASSEURS DE PIERRES - OS 

QUEBRADORES DE PEDRAS - 1849 

 

FONTE: BOTELHO, Luiza, DIAS, Liége, (2013). Leitura de Imagens (Realismo) 

 

Na pintura, percebe-se que a intenção do artista foi transmitir uma cena 

rotineira, o cotidiano de um trabalhador rural. (BOTELHO, DIAS, 2013). Segundo 

Fabris (2013, p.169), os quebradores de pedra, tela de 1849, explicita a 

identificação da pintura com esse tema. Pessoas comuns, mercadores, 

camponeses e trabalhadores já haviam ocupado lugar de destaque na 

representação do mundo moderno em outras obras. A pintura de Courbet parece 

avançar “[...] não apenas encontramos o trabalhador, mas o trabalho alienado 

como o assunto da pintura”.  

Liccardo (2010, p. 33) apresenta, na Figura 9, os primeiros registros 

pictóricos de Curitiba, esta imagem, atribuída ao pintor Jean-Baptiste Debret (de 

1827) revela o uso de rochas para cantaria por um escravo especializado. Para 

o referido autor, “[...] alguns historiadores atribuem a localização às escadarias 

da antiga Igreja do Rosário demolida em 1930, enquanto outros acreditam se 

tratar de uma das etapas da construção da Igreja de São Francisco, jamais 

concluída” – local hoje em Curitiba conhecido como Ruínas de São Francisco.  
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FIGURA 9 - REGISTROS PICTÓRICOS DE CANTARIA - JEAN-BAPTISTE 

DEBRET DE 1827 

 

FONTE: LICCARDO (2010). 

 

É possível, por meio do que foi descrito, verificar que o trabalho de corte 

e entalhe em rochas são atividades desenvolvidas desde a Antiguidade e que 

ainda fazem parte do ofício de muitos trabalhadores rurais.  

De acordo com o Plano Diretor de Mineração para Região Metropolitana 

de Curitiba (2004), as pedras de cantaria geram produtos conhecidos por 

paralelepípedos, lousinhas e petit-pavé, destinados principalmente para 

pavimentações em pátios e acessos ou construção de muros, e também 

aplicados às esculturas de portais, escadarias etc.  

O método utilizado para fazer os paralelepípedos também é o desmonte 

de matacões com corte por furação espaçada com explosivos ou cunhas. “Em 

virtude de desmontes mal planejados, não é difícil um fragmento de rocha ser 

lançado a várias centenas de metros, pondo em risco vidas humanas, 

edificações e equipamentos e criando sérios problemas de relacionamento com 

a comunidade” (SILVA, 2003 apud MINEROPAR, 2004, p. 161). 

Segundo Liccardo (2010, p. 47), os canteiros utilizam ferramentas muito 

simples. Em geral os canteiros também são ferreiros, para o preparo das 

ferramentas. Para o autor é possível afirmar que o método utilizado na cantaria 

e no entalhe atual é o mesmo dos antigos romanos, com ponteiros, macetas, 

cunhas e bochardas. Para o processo de extração do granito, material muito duro 

e resistente, que é a principal rocha utilizada pelos canteiros para produção do 

paralelepípedo, o preparo da têmpera do aço pelo artesão é diário e antecede o 
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trabalho nas pedras. Também são utilizadas alavancas e marrões de 3 e 5 kg. O 

processo de extração do granito para pavimentação envolve as seguintes 

etapas, descritas pelo autor: 

I – Limpeza e retirada da camada de solo que recobre os maciços de 
rocha; 
II – Mineração, quando as rochas são furadas e quebradas com uso de 
martelete mecânico e inserção de pólvora com estopim, apenas para a 
quebra da rocha ao longo de planos diminuindo o tamanho dos blocos.  
III – Retalhamento, processo em que os blocos são repartidos em 
metades cada vez menores por inserção de cunhas. Segundo os 
canteiros, é necessário conhecer a “corrida da rocha”, ou seja, planos 
preferenciais para a facilidade da quebra, como os veios que se 
encontram em madeira. Assim, por “amiudação” os blocos são 
reduzidos até se chegar aos tamanhos padronizados de 
paralelepípedo (12x12x20cm), meio-fio (100x30x15cm) e lousinhas 
(21x21x8cm). (LICCARDO, 2010, p. 47- 48). 

 

Como se pode observar, esses trabalhadores não possuem uma atividade 

fácil de ser concretizada. Vale mencionar que as cantarias mais elaboradas, 

como esculturas, no passado já foram muito valorizadas, e temos vários 

exemplos no mundo todo e na cidade de Curitiba, como o Monumentos do 

Homem Nu na Praça 19 de Dezembro, construído em homenagem ao centenário 

da emancipação do Paraná, 1953. O pedestal do monumento a Marechal 

Floriano, construído em 1904 foi o primeiro pedestal de granito instalado em 

Curitiba, na Praça Tiradentes, entre tantos outros trabalhos conhecidos com 

entalhe em rochas. LICCARDO, (2010). 

Para Liccardo (2010 p. 77), “O canteiro, que já foi chamado de escultor 

sem arte, é um artífice em extinção junto com seu ofício. A descontinuidade no 

aprendizado das novas gerações, por motivos vários, aponta a possível 

inexistência de canteiros em 15 ou 20 anos”. Os trabalhos mais elaborados são 

feitos hoje esporadicamente pelos “velhos” artífices de outra época. Quase todos 

os canteiros em atividade estão com mais de 60 anos e só fazem peças em caso 

de encomendas. Os mais jovens realizam apenas cortes de paralelepípedos, 

meios-fios ou lousas, sem desenvolverem outras formas. Uma tentativa de 

revitalização da atividade canteira para esculturas foi realizada em 2006 pela 

artista plástica Adriane Müller, num projeto para a conscientização de canteiros 

e o desenvolvimento de novos designs para objetos de cantaria, com a 

participação de profissionais que já atuavam no corte de pedras. A iniciativa 



77 

 

resultou em vários fatores positivos. Porém, depois de sua conclusão, não houve 

continuidade (LICCARDO, 2010, p.78).  

A Figura 10 traz exemplos de canteiros elaborando paralelepípedos em 

Quatro Barras.  

 

FIGURA 10 - MOSAÍCO COM EXEMPLOS DE CANTEIROS TRABALHANDO 

 

       FONTE: LICCARDO (2010, p. 47- 48).  

 

As rochas, como se pode observar, são trabalhadas manualmente no 

próprio local, e as peças prontas são fornecidas ao comércio de pavimentos, 

meios-fios ou peças especiais de cantaria. O talhe de mármore dolomítico em 

Tranqueira, Almirante Tamandaré é usado para a confecção de blocos 

poliédricos tipo petit-pavé. As rochas são conservadas sob uma camada de 

vegetação molhada para manter a umidade, o que facilita o corte com golpes de 
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martelo. Os blocos são cortados manualmente com o macete ou marreta, 

ponteiros, cunhas e cinzéis ou talhadeiras. (LICCARDO, 2010). 

A Região Metropolitana de Curitiba tem grande potencial para o mercado 

de rochas de cantaria e ornamentais, destacando-se o Sienito Tunas, os 

mármores das faixas calcárias e os granitos da região de Quatro Barras e Três 

Córregos, em Campo Largo. A região de Três Córregos não exibe atualmente 

uma produção de blocos expressiva, concentrando-se na produção de 

paralelepípedos. A região de Quatro Barras também concentra sua produção em 

pedras de cantaria. (MINEROPAR, 2004, p. 143). 

Para Mineropar (2004, p. 150), o caso das pedras de cantaria necessita 

de uma melhoria das atividades, que pode ser conseguida por meio de 

associações de mineradores, pois são caracteristicamente pequenas empresas, 

de cunho familiar e que não possuem acesso à melhor orientação, tanto em 

questões de tecnologias de produção, preservação ambiental e até mesmo a 

legislação mineral/ambiental. Com a organização de associações para esses 

mineradores pode-se viabilizar o acompanhamento de profissionais do setor 

para melhorar a produtividade e as condições de recuperação ambiental. Pode-

se ainda acrescentar a necessidade da melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

No próximo capitulo abordamos a educação no município de Campo 

Largo; Organização e funcionamento da educação da rede pública no munícipio 

de campo largo; e a Contextualização do Distrito de Três Córregos e das 

Escolas: EMCAPP e CECSFA local onde a pesquisa foi desenvolvida.    
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4 EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO  

 

O Município de Campo Largo possui um total de 104 escolas que atendem 

a Educação Básica, distribuídas em seu território, sendo 57 escolas municipais, 

25 escolas estaduais que atendem os anos finais do ensino fundamental e o 

ensino médio, e 09 escolas privadas. Destas, 05 atendem a pré-escola, creche 

e os anos iniciais do Ensino Fundamental. Apenas 1 escola particular atende da 

creche ao ensino médio e se localiza na sede urbana, 01 escola atende somente 

a creche e a pré-escola e 01 atende creche, pré-escola e anos iniciais do EF. 

Apenas 01 escola particular, denominada de Pedras de Milha de Campo Largo, 

atende os anos iniciais em área rural, e está localizada na localidade de 

Timbotuva. A referida escola está cadastrada no Inep como escola rural. (INEP, 

2015). O Quadro 4 apresenta a organização da educação no Município. 

 

QUADRO 4 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE CAMPO LARGO 

 
Colégio Escola Municipal Escolas Rural \ Campo 

                   Centenário  
1. Anos Finais (EF) e Médio. 

CENTRO 

15 De Outubro  
Pré escola e Anos iniciais(EF). 

                 BOM JESUS 

Augusto Pires De Paula 
Pré escola e Anos iniciais (EF)    

TRÊS CÓRREGOS 

Albina Novak Muginoski C E Profa 
Ef M Prova Brasil  

Anos finais (EF) e Ensino Médio.  
       AGUAS CLARAS 

           Affonso Cunha Filho  
          Pré escola e Anos iniciais  
           FRANCISCO GORSKI 

Profª Doraci R Machado  
Anos iniciais (EF).  

 TRÊS CÓRREGOS 

Augusto Vanin  
Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

RONDINHA 

Albina G Winhesk  
Pré escola e Anos iniciais (EF). 

SANTA TEREZINHA 

São Francisco De Assis 
Anos finais (EF) e Ensino Médio  

TRÊS CÓRREGOS 
 

Casemiro Karman 
Anos finais (EF) e Ensino Médio.   

        JD RIVABEM II 

Almede B Galdino E M Profa Ei Ef Pré 
escola e Anos iniciais(EF). 

 FERRARIA 

São Pedro  
 Pré escola e Anos iniciais (EF)  

SÃO SILVESTRE 

Ceebja Prof. Domingos Cavalli  
      CENTRO 

Anchieta  
Pré escola e Anos iniciais(EF). 

  CENTRO 

Nicolau Morais de Castro 
Pré escola e Anos iniciais (EF).  

SÃO SILVESTRE 

Clotario Portugal  
Anos finais (EF) e Ensino Médio  

   CENTRO 

Caetano M Da Rocha  
Pré escola e Anos iniciais(EF).  

RONDINHA 

Aloisio  
Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

          SÂO SILVESTRE 

Constantino Marochi  
Anos finais (EF) 

    ITAQUI 
 

Carlos Drummond De Andrade  
Pré escola e Anos iniciais(EF).   

CENTRO 

Luiz Rivaben  
Pré escola e Anos iniciais (EF).   

ITAMBEZINHO  

Darlei Adad  
Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

        OURO VERDE II 

Diva Ferreira Reinke 
Pré escola, Creche e Anos iniciais 

(EF)  
ITAQUI 

 

Sebastião Cardoso Leal  
Anos finais (EF) e Ensino Médio  

ITAMBEZINHO 

Djalma Marinho  
Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

JARDIM ESMERALDA 

Edgard Marochi E M Diacono  
 Pré escola e Anos iniciais (EF).  

VILA BANCARIA 

Maria Da Luz Rossa ( C M E I)  
Pré escola e Creche  

BATEIAS 

Edithe C E Profa  
Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

DISTRITO FERRARIA 

Dona Fina E M  
Pré escola e Anos iniciais(EF)  

 FERRARI 

Alexandre José Rettmann (CMEI)  
Creche e Pré  escola  

BOTIATUVA 

http://www.qedu.org.br/escola/236371-affonso-a-da-cunha-filho-e-m-ei-ef
http://www.qedu.org.br/escola/236371-affonso-a-da-cunha-filho-e-m-ei-ef
http://www.qedu.org.br/escola/236371-affonso-a-da-cunha-filho-e-m-ei-ef
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Francisco Belinovski 
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

           JD GUARANI 

Hans E Schmidt E M  
Pré escola e Anos iniciais(EF).   

ITAQUI 
 

Solidariedade  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

COLONIA DOM PEDRO II 

Profª Geraldina Da Mota 
Anos finais (EF).  

    FERRARIA 
 

Integração 
 Pré escola e Anos iniciais (EF).   

      JD  GUARANY 
 

Pedro II  
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

COLONIA PEDRO I 

Instituto Federal do Paraná 
Campus Campo Largo   

Ensino Médio.   
       VILA ELIZABETE 

 

Ivo Zanlorenzi  
Pré escola e Anos iniciais (EF).  

BOM JESUS 
 

 
ESCOLAS PRIVADAS 

Joao Xxiii  
 Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

RONDINHA 

Jose Alexandre Savio  
Pré escola e Anos iniciais (EF).  

JARDIM SOCIAL 

Kennedy Col Cenec Pres  
Pré escola, Creche, Anos iniciais 
(EF), Anos finais (EF) e Ensino 

Médio. 
CENTRO 

Jose Ribas Vidal 
 Anos finais (EF)  
 CERCADINHO 

 

José Andreassa  
Pré escola e Anos iniciais (EF).   

CERCADINHO 
 

Colégio Acesso Campo Largo  
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

  CENTRO 

Julio Nerone   
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

      BOM JESUS 
 

Profª Lenovi A Torres 
 Pré escola e Anos iniciais (EF). 

FAZENDINHA 

Dream School Esc (EEIEF)  
     CENTRO 

 

Leniro R Bittencourt   
Anos finais (EF)  

   CENTRO 
 

Luiz Julio E M   
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

CARATUVA 
 

Mariinha  
(CRECHE)  Pré escola e Creche  

    CENTRO 
 

Macedo  
Anos finais (EF) e Ensino Médio 

   CENTRO 

Luiza G Monteiro  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

BATEIAS 

Pingo De Genthe Expansao 
 E E Inf Fund   

 OURO VERDE 
 

Otalipio P De Andrade  
Anos finais (EF) e Ensino Médio. 

BATEIAS 

Madalena Portella  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

OURO VERDE 

Profissional Campo Largo ( 
  CENTRO 

 

Djalma Marinho  
Anos finais (EF) e Ensino Médio . 

JARDIM ESMERALDA 
 

Maria Joana F Marochi    
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

JARDIM ESMERALDA 

Senai Campo Largo 
CENTRO 

 

Sagrada Família 
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

 CENTRO 
 

Mauro Portugal E M  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

AGUAS CLARAS 

Mariinha  
Pré escola e Creche 

CENTRO 

São Pedro E São Paulo  
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

VILA FERRARI 
 

Natal Pigatto  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

FERRARIA 

Bom Jesus (ESCOLA ESPECIAL) 
Anos iniciais (EF) e EJA.  

RONDINHA 

1 Centenário  
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

   CENTRO 
 

Neuza L J Barbosa 
 Modalidade Ed. Especial  

Pré escola e Anos iniciais (EF)  
OURO VERDE 

Lighthouse Escola Internacionaled  
Pré escola, Creche e Anos iniciais 

(EF)  
CENTRO 

Profª Albina Novak Muginoski  
Anos finais (EF) e Ensino Médio.  

   AGUAS CLARAS 
 

O Ateneu  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

CENTRO 
 

Construtiva  
Pré escola, Creche, Anos iniciais 

(EF) e Anos finais (EF)  
CENTRO 

 

 
24CMEIs 

Pedro Kaminski  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

JARDIM IRUAMA 
 

Ecologica Bom Jesus Da Aldeia  
Pré escola, Anos iniciais (EF) e 

Anos finais (EF).  
  RONDINHA 

Antônio Gabardo Junior  
Pré escola e Creche.  
     CONJ.JOAQUIM 

CELESTINOFERREIRA 

 
                  Pio Xii E M Ei Ef  
                       RONDINHA 

 

Novo Milenio (CEI)  
 CENTRO 

 

Boleslau Liana  
Pré escola e Creche.  
      JARDIM ITABOA 

Policarpo Miranda 
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

JARDIM ITABOA 

Potencial Semente Do Saber 
 Pré escola, Creche e Anos iniciais  

     CENTRO 

                                                           
24 CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil. 
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Criança Esperança 
 Pré escola e Creche.  
        CERCADINHO 

1º DE Maio  
Pré escola e Anos Iniciais (EF) 
NOSSA SENHORA DO ROCIO 

 

San Marco  
Anos finais (EF) e Ensino Médio  

   CENTRO 

Dede Mocellin 
 Pré escola e Creche. 
    JARDIM SOCIAL 

Profª Rosália A Remonato 
Pré escola, Creche e Anos iniciais  

BAIRRO FERRARI 
 

Sesi Paraná (CEMED) 
 Ensino Médio  

CENTRO  

Maria De Jesus Ferreira (Pré 
escola e Creche. . 
JD RONDINHA 

Sete De Setembro 
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

VILA ELIZABETH 

Novo Milenio CEI 
    CENTRO 

 

Maria Rivabem  
Pré escola e Creche.  

 JD RIVABEM II 

Affonso A Da Cunha Filho  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

FRANCISCO GORSKI 
 

Campo Largo E Ei Ef Mod Ed Esp. 
Pré escola, Creche, Anos iniciais 

(EF) e EJA.   
    CENTRO 

Menino Deus Centro  
Pré escola e Creche.  

SANTA ANGELA 

Albina G Winheski  
Pré escola e Anos iniciais (EF)  

SANTA TEREZINHA 
 

Pedras De Milha De Campo Largo 
Privada e Rural Anos iniciais (EF).  

TIMBOTUVA 
 

Monteiro Lobato  
Pré escola e Creche.  

    VILA GILCY 

             José Alexandre Savio   
       Pré escola e Anos iniciais 
                 JARDIM SOCIAL 

 

Criança E Cia  
Pré escola, Creche e Anos iniciais 

(EF). 
                        CENTRO 

 

Rudolf A M Gohringer  
Pré escola e Creche. 
      AGUAS CLARAS 

 
CMAE25 

Odila Portugal Castagnoli Lar   
Pré escola e Creche  

    CENTRO 

Victor De Almeida Barbosa 
 Pré escola e Creche. 

CENTRO 

Centro Municipal de Atendimento 
Especializado de Três Córregos  

DISTRITO DE TRÊS CÓRREGOS 

Primeiro Passo Pre Mat Jd Inf 
Privada e Urbana  

     CENTRO 
 

Boleslau Liana  
Pré escola e Creche.  
      JARDIM ITABOA 

Centro Municipal de Atendimento 
Especializado do Centro  

CENTRO 

Ser Criança (CEI)  Privada e 
Urbana Pré escola e Creche  

     VL BANCARIA 

Victor De Almeida Barbosa  
Pré escola e Creche.  

    CENTRO 

 Construtiva Pré escola, Creche, 
Anos iniciais (EF) e Anos finais (EF)  

      CENTRO 

FONTE: INEP, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

As escolas localizadas nas áreas rurais, segundo o Inep (2015), no 

município de Campo Largo, totalizam 13 escolas, entre Centros Municipais de 

Educação Infantil, Escolas Particulares, Escolas Municipais e Estaduais.  

No próximo item contextualizamos a educação no Distrito de Três 

Córregos. 

 

4.1 A Educação no Distrito de Três Córregos 

 

  No Distrito de Três Córregos estão localizadas as escolas pesquisadas, 

por isso é necessário compreender melhor o lugar que abriga as comunidades 

tradicionais. O nome recebido de Três Córregos é em função do encontro de três 

riachos, conforme histórias levantadas por Aldir Buiar, em seu compêndio26 

                                                           
25 CMAE – Centro Municipal de Atendimento Especializado. 
26 Compêndio: livro de referência escolar, resumo ou síntese. Título do compêndio “O Distrito de Três 

Córregos Povoamento”. 

http://www.qedu.org.br/escola/223454-jose-alexandre-savio-e-m-ei-ef
http://www.qedu.org.br/escola/223454-jose-alexandre-savio-e-m-ei-ef
http://www.qedu.org.br/escola/223454-jose-alexandre-savio-e-m-ei-ef
http://www.qedu.org.br/escola/223454-jose-alexandre-savio-e-m-ei-ef
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(2003), por meio de pesquisas em antigos documentos e depoimentos dos 

moradores mais idosos de todas as localidades que formam o Distrito. 

  Segundo Buiar (2003, p. 04), o resgate histórico da ocupação de Três 

Córregos foi feito a partir do século XIX. Entretanto, é necessário considerar que 

antes a região de Santa Cruz recebeu os padres jesuítas, que, em busca de 

ouro, se estabeleceram na localidade conhecida como Santa Cruz dos Moreiras; 

o próprio nome, Santa Cruz, teve origem na cruz de uma ocupação jesuíta, cuja 

preservação é rigorosamente recomendada de pai para filho. 

A viagem de Saint-Hilaire 27  por essa região está fortemente ligada à 

ocupação do distrito. Agostinho Francisco César Provençal de Saint-Hilaire 

esteve em Palmeira quando parte de Três Córregos pertencia àquela cidade. 

Portanto, a ocupação de Três Córregos, antes da construção da Estrada do 

Cerne, que terminou em 1942, foi partindo da região de Palmeira, onde existiam 

muitas fazendas, embora um antigo caminho que cruzava a região de Três 

Córregos já tivesse um número razoável de moradores. Essas fazendas 

localizadas em Palmeira tiveram grande influência na colonização de Três 

Córregos e na formação do Quilombo Palmital dos Pretos. (BUIAR, 2003). 

Segundo Buiar (2003, p. 15), a principal ocupação agrícola e pecuária de 

parte do distrito de Três Córregos começou pela Serra das Almas 28 , por 

habitantes vindos de Palmeira. Eram agricultores que derrubavam o mato, 

plantavam o milho e após a colheita soltavam o gado na “tigüera” (roça já 

colhida).  

A construção da estrada do Cerne acelerou o crescimento do distrito, pois 

com ela vieram muitos comerciantes. O pequeno lugarejo começou a se 

desenvolver no final do século XIX, a partir da construção de uma capela e de 

um cemitério, seguido da construção de um moinho e o cartório. A antiga capela 

de Três Córregos resistiu até 1930. Para a construção da atual, inaugurada em 

1935, o material de construção chegava em cargueiros de muares pela Campina 

do Vargedo, passando por propriedades particulares e atravessando o rio 

                                                           
27 Agostinho Francisco César Provençal de Saint-Hilaire naturista francês passou por essa região, visitou 

muitos países, inclusive o Brasil. Publicou em 1920 o livro: “Viagem pelo interior do Brasil”. 
28 O nome Serra das Almas, nasceu do silêncio que toma conta dos poucos quilômetros desabitados da 

serra e que é quebrado repentinamente por ruídos vindos da mata, provocados pelo vento ou por animais 

que vivem ali. 
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Açungui. Mais tarde os moradores construíram uma olaria no local para produzir 

o material utilizado na construção da capela. 

Na época, os moradores da região viajavam com tropas de mulas, levando 

farinha, feijão, fumo, galinhas e outras mercadorias que eram vendidas ou 

trocadas por outros produtos de consumo. Leitões e galinhas também eram 

vendidos para os construtores da Estrada do Cerne, além de antigos comércios 

(Rivabem, Chemin, Sovierzoski, Cavalli, Puppi) de Campo Largo. A travessia do 

rio Açungui era feita por dentro da água nos passadores, locais planos, com 

muitos pedregulhos, que davam condições de passagem até com carroças. Os 

passadores levavam o nome do morador daquele lugar: Passo do Jorge, Passo 

do Chiquinho Leal, Passo dos Valentes, Passo dos Falcão, Passo do Galvão e 

Passo do Pedro Machado; existia também o Porto de Canoas; a travessia do Rio 

Açungui era feita por canoas, ligando Itambézinho a Taquara dos Pires. Próximo 

a um desses passos se encontram pilares de pedras de uma antiga ponte, cuja 

estrada de acesso começava na “Curva do S” na Estrada do Cerne, saindo do 

outro lado em Três Córregos, próximo ao Morro Grande. (BUIAR, 2003, p. 20). 

Como mostra o levantamento realizado por Buiar (2003), muitas 

pequenas localidades formam o Distrito de Três Córregos; o nome de cada 

localidade surge em função de acontecimentos locais ou por influência de algum 

morador. Barreiros, por exemplo, recebe esse nome porque a estrada de terra 

sofria muitos alagamentos, os suínos, que eram criados soltos, gostavam de 

chafurdar29  naquele local, provocando muita lama. As carroças cruzavam o 

lamaçal com dificuldade.  

Os primeiros moradores, vindos de Palmeira e que acamparam para 

ocupar a localidade conhecida hoje como Geada, foram surpreendidos por uma 

forte geada. A comunidade de Jacuí, segundo acreditam seus moradores, tem 

esse nome surgiu em função de um morador de origem alemã que chamavam o 

Jacú. Três Correguinhos, Canta Galo, Santa Cruz do Rasgado são nomes que 

surgiram por força dos acontecimentos. Três pequenos córregos, o local ficou 

conhecido por Três Correguinhos. Um galo muito cantador, no alto de um morro, 

fez jus ao nome Canta Galo. Um deslizamento de terra rasgou um morro, o local 

                                                           
29Chafurdar - v.i. Revolver-se em chafurda ou lamaçal: os porcos chafurdam na lama. Fig. Atolar-se em 

vícios, perverter-se.(http://www.dicio.com.br/chafurdar/) 
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ficou conhecido como Santa Cruz do Rasgado, também chamado de Rasgado 

da Nhá Ursa, pois ali morava uma viúva. As comunidades do Taquara e 

Taquarinha receberam esses nomes pela quantidade de taquaras nativas da 

região. Taquara dos Pires, uma pequena localidade, com uma capela, recebeu 

esse nome em função da família Pires. Na Comunidade Canta Galo vivem 

descendentes de poloneses que ajudaram a colonizar a região. A comunidade 

Toca, nome muito conhecido próximo ao Posto de Saúde de Santa Cruz, carrega 

esse nome por um pequeno incidente com uma menina (apelido Toca) que havia 

desaparecido, todos estavam à procura dela e repentinamente alguém gritou: 

“Olha a Toca no meio do capim!”. (BUIAR, 2003, p. 18).  

Outros nomes de comunidades, como Gramado, Chapadão, Morro 

Grande, Geadinha, Roseira, Açungui, Campina, Água Branca, Gramadinho, 

ficaram conhecidos pelas características do local. A comunidade de Conceição 

dos Chagas recebeu esse nome por causa do primeiro morador. Outros locais, 

como Pedra Cortada, Pau de Abelha, Morro Agudo, Gramado Grande, Quebrada 

Funda, também fazem parte do Distrito de Três Córregos formado por mais de 

30 pequenas localidades.  

Não podemos deixar de citar o processo de Consolidação das Escolas no 

PR, apresentado e executado pelo Professor Roberval Eloy Pereira, entre 1981 

a 1985. O Distrito de Três Córregos foi o pioneiro na implementação do Projeto 

de Escolas Consolidadas30 no Paraná. Inaugurou em 1981 a Escola Municipal 

Rural Augusto Pires de Paula, desativando 19 escolas isoladas multisseriadas.  

Essas comunidades passaram a frequentar a escola consolidada. Para 

Abreu (2014), a consolidação das escolas é uma resposta às pressões da 

urbanização e industrialização que ocorre na década de 1970 no Paraná. 

Pensava-se se em amenizar a crise na educação rural contendo a expulsão 

campo\cidade. Porém, esqueceu-se da ancestralidade dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. Segundo Borges (2016, p. 131), a função da escola 

para a comunidade vai muito além de uma função socializadora do 

conhecimento, pois fortalece a identidade, traz visibilidade para as comunidades.  

                                                           
30 Escolas Consolidadas: centralização de pequenas escolas rurais multisseriadas em uma grande escola 

com ampla estrutura. 
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Na Tabela 6, tem-se a relação das escolas fechadas no Distrito de Três 

Córregos: 

 

TABELA 6 – ESCOLAS FECHADAS NO PERÍODO (1981\1985). 

Nome das escolas Municipais\ Estaduais Ano do fechamento 

Dona Anfitrite  Municipal 1981 

Santo Antônio Municipal 1981 

Santa Rita de Cássia Municipal 1981 

Santos Dumont Municipal 1981 

Açungui Municipal 1981 

São José Municipal 1981 

Santa Catarina Municipal 1981 

Lourenço Rodrigues Machado Municipal 1981 

Nossa Senhora Aparecida Municipal 1981 

Alto da Lagoa  Estadual 1981 

Campina de Santa Cruz Estadual 1981 

Ribeirão Grande Estadual 1981 

Santa Cruz Estadual 1981 

Taquara Estadual 1981 

Vilinha da Taquara Estadual 1981 

Três Córregos Estadual 1981 

Jacuí Municipal 1983 

Menino Jesus Municipal 1985 

São Benedito Municipal 1985 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação, 2016. (Adaptado pela autora). 

 

Outra dificuldade a ser vencida foi a falta de estrutura no Distrito de Três 

Córregos. Quando a Escola Rural Municipal Augusto Pires de Paula começou a 

ser construída para execução do Projeto de Consolidação, não havia nenhum 

palmo de estrada ensaibrada e o desafio era transportar aproximadamente 400 

alunos das 19 escolinhas rurais. Havia necessidade de ensaibrar todas as 

estradas do distrito, não apenas as principais onde deveriam circular os ônibus, 

mas também as vicinais para buscar, com veículos menores (pick-ups ou rurais), 

a maioria dos alunos. Além das dificuldades estruturais, a formação dos 

professores não atendia e não atende os anseios culturais dos Povos e 

Comunidades Tradicionais - PCTs.  
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Arroyo (2012, p. 84) nos diz que confundimos a realidade do campo com 

nossa ilusão, com a estreiteza de nosso olhar. Rompendo a relação 

escola\comunidade, e o sentimento de pertencimento. A comunidade do Faxinal 

Sete Saltos de Baixo frequenta a EMCAPP desde 1992, no contexto da 

invisibilidade na prática pedagógica. 

No Quadro 5, relacionamos cinco delas que frequentam as escolas pesquisadas. 

É relevante mencionar que cinco comunidades pertencem ao Distrito de 

Itaiacoca Município de Ponta Grossa – PR. 

 

QUADRO 5 – COMUNIDADES QUE FREQUENTAM A EMCAPP E CECSFA 

Distrito – Itaiacoca – PG Distrito -Três Córregos – CL 

Faxinal Sete Saltos de Baixo, Sete 

Saltos de Baixo, Sete Saltos de Cima, 

Cerrinho e Carazinho. 

 

Quilombo Palmital dos Pretos, Santa Cruz, 
Boa Vista, Barreiro, Jacuí, Taquara, 
Taquarinha, Taquara dos Gonçalves, Taquara 
dos Pires, Pau de abelha, Geada, Rasgado da 
Nhaursa, Conceição dos Chagas, Florestal, 
Gramado Grande, Árvore Alta, Gramadinho, 
Morro do Agudo, Estrada do Cerne, Córrego 
Fundo e Açungui. 

FONTE: FERREIRA, 2017.  (Organizado pela autora). 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, no ano de 2005, lança o Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, com o propósito de sintetizar informações advindas de dois diferentes 

sistemas de avaliação educacional: o desempenho escolar obtido em exames 

padronizados e informações sobre o fluxo escolar, objetivando estabelecer um 

critério de padrão de qualidade a ser utilizado na avaliação.  

A Tabela 7 traz o Ideb municipal do período dos anos de 2007 a 2015, 

data do último IDEB divulgado.  

 
TABELA 7 - IDEB E METAS DOS ANOS DE 2007-2015 

Ano Ideb 
Municipal 

Meta 
municipal 

2007 4,8 4,6 

2009 5,2 4,9 

2011 5,4 5,3 

2013 5,6 5,5 
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2015 5,9 5,8 

                                     FONTE: INEP (2015). 

 

Segundo o Inep (2015), as escolas pesquisadas atingiram a meta 

municipal do Ideb entre os anos de 2007 a 2015. No entanto, apresenta a 

possibilidade de repensar a prática presente nas Instituições Escolares e 

Sistemas de Ensino. O que se percebe é que qualquer avaliação não pode ser 

considerada como a expressão do real, mas como uma leitura possível dessa 

realidade e deve ser analisada com rigor e responsabilidade (PME, 2015)31. 

Vejamos os dados com os resultados de aproveitamento (Língua Portuguesa e 

Matemática), fluxo (aprovação, reprovação e evasão) e o IDEB (2015) das 

escolas pesquisadas. A Tabela 8 apresenta os dados. 

  

TABELA 8 - TAXAS DE RENDIMENTO DAS EMCAPP e CECSFA 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais 
7,9%  

19 reprovações 0,0% 
92,1%2 

218 aprovações 

Anos Finais 
8,4%  

16 reprovações 
6,2% 

12 abandonos 
85,4% 

162 aprovações 

 
Ensino Médio 

0,6% 

1 reprovação 

10,1%  

15 abandonos 

89,3% 

130 aprovações 

FONTE: Censo Escolar, 2015. (Adaptado pela autora). 

Na Tabela 8, pode-se observar o abandono dos alunos CECSFA nos anos 

finais do ensino fundamental (6,2%), que corresponde a 12 alunos, e do ensino 

médio (10,1), um total de 15 alunos fora da escola. Atribuímos o abandono 

escolar à atividade econômica extrativista dos canteiros (corte de pedras) 

desenvolvida pelos ex-camponeses do Distrito de Três Córregos. A Tabela 9 

mostra em detalhes o ano escolar na EMCAPP.  

 

TABELA 9 - DETALHAMENTO POR ANO ESCOLAR EMCAPP 

 
Anos Iniciais 

 

 
Reprovação 

 
Abandono 

 
Aprovação 

                                                           
31 Plano Municipal de Educação é um planejamento da educação de cada município que deve ser realizado 
com participação do governo e da sociedade civil. É um documento que contém objetivos, metas e ações 
propostas a curto, médio e longo prazo, para a educação no município num período de dez anos. 
<www.laguna.sc.gov.br/plano-municipal-de-educacao.php> 
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1º ano EF 

2,4%  
2 reprovações 

0,0% nenhum 
abandono 

97,6% 
50 aprovações 

        2º ano EF 11,1%  
6 reprovações 

0,0% nenhum 
abandono 

88,9% 
44 aprovações 

3º ano EF 

4,4%  
2 reprovações 0,0% nenhum 

abandono 

95,6% 
44 aprovações 

4º ano EF 

14,3%  
7 reprovações 

0,0% nenhum 
abandono 

85,7% 
36 aprovações 

 
5º ano EF 

8,3% 5 reprovações 0,0% nenhum 
abandono 

91,7%45 aprovações 

FONTE: Censo Escolar, 2015.  (Adaptado pela autora).  
 

Na Tabela 9, é possível observar o índice de reprovação do 2º ano 

(11,1%), que corresponde a seis reprovações; atribuímos esse índice à  não 

retenção no 1ºano e aos fatores sociocultural e econômico. Segundo Silva 

(2014), estudos realizados por diversos pesquisadores comprovaram que o 

desempenho escolar pode ser influenciado por fatores de ordem familiar, escolar 

e comunitária. As comunidades que frequentam a EMCAPP e o CECSFA estão 

aproximadamente 80 km das instituições de nível superior. Fator que influencia 

a evasão do sujeito no campo ou o desestímulo em continuar os estudos. A 

Tabela 9 traz o perfil da população e o nível de instrução.  

 

TABELA 10 - PERFIL POPULAÇÃOE NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

 

FONTE: SUBPLAN, 2016. (Adaptado pela autora). 

 

A Tabela 10 evidencia que o município de Campo Largo tem um alto 

percentual de habitantes com baixo nível de instrução; mais da metade 51,18% 

(IBGE, 2010) tem apenas o ensino fundamental incompleto). Esses dados 
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municipais podem contribuir para análises dos dados das escolas, uma vez que 

podem influenciar nos processos de aprendizagens do município. 

De acordo com Lopez (2008, p. 327), para tratar dos segmentos 

vulneráveis da população, é necessário pensar na escola como agência de 

socialização e de transmissão de capital Cultural. No entanto, as inúmeras 

formas de segregação social e espacial são para o autor um dos maiores 

desafios:  

O aumento da desigualdade social, o ressurgimento de identidades 
baseadas na diversidade cultural própria da região e, a profunda crise 
de coesão social que estamos vivenciando, são processos que 
refletem na distribuição espacial da população, configurando cenários 
cada vez mais homogêneos internamente e mais diferenciados entre 
eles e cada vez mais desvinculados. (LOPEZ, 2008, p. 328) 

 

Compreender essas questões nos leva também a entender que todas as 

crianças e jovens possam receber educação de qualidade em relações 

socioespaciais extremamente complexas e entrelaçadas. O acesso ao 

conhecimento de qualidade ainda é um desafio, especialmente se não se 

considerar que a dimensão cultural é tão importante quando outras dimensões.  

Cabe considerar também que há famílias que não contam com o mínimo 

de recursos materiais ou de suportes familiares que possibilite a frequência 

regular nas escolas (LOPEZ, 2008, p. 329). O que piora muito nas áreas rurais 

isoladas. Daí a importância das escolas. É relevante mencionar que a EMCAPP 

disponibiliza Apoio Especializado do CEMAE32 para os alunos da pré-escola e 

ensino fundamental primeira etapa, visando contribuir na aprendizagem 

daqueles que apresentam limitação no ensino/ aprendizagem.  

O Censo Escolar (2015), com demonstra a Tabela 11, aponta o abandono 

escolar do CECSFA nos anos finais e no ensino médio.  

 

TABELA 11 - DETALHAMENTO POR ANO ESCOLAR CECSFA 

Anos Finais Reprovação Abandono Aprovação 

6º ano EF 
13,2%  

6 reprovações 
0,0% nenhum 

abandono 
86,8% 

35 aprovações 

                                                           
32 CEMAE – Centro Educacional Municipal de Atendimento Especializado: a equipe do CEMAE é composta 

por Fonoaudiólogo, Psicóloga, Fisioterapeuta e Professores pós-graduados em Educação Especial 

Inclusiva.  
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7º ano EF 15,6%  
8 reprovações 

6,6% 
 4 abandonos 

77,8% 
37 aprovações 

8º ano EF 
0,0% nenhuma 

reprovação 
4,9%  

3 abandonos 
  95,1% 

43 aprovações 

9º ano EF 
5,7%  

4 reprovações 
11,3%  

7 abandonos 
83,0% 

48 aprovações 

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

 
1º ano EM 

0,0% nenhuma 
reprovação 

11,7% 
 8 abandonos 

88,3% 
53 aprovações 

 
2º ano EM 

1,8%  
1 reprovação 

  9,1%  
5 abandonos 

89,1% 
46 aprovações 

 
3º ano EM 

0,0% nenhuma 
reprovação 

8,6%  
3 abandonos 

91,4% 
32 aprovações 

FONTE: Censo Escolar, 2015.  (Adaptado pela autora). 

 

 Na Tabela 11, observamos que no período de quatro séries (14) 

quatorze alunos evadiram da escola, e no período de três anos (16) dezesseis 

alunos evadiram, totalizando trinta (30) educandos fora da escola - CECSFA no 

Distrito de Três Córregos. Quando se analisam os dados, pode parecer que a 

evasão de trinta alunos, em quatro anos, é pouco; no  entanto, quando 

consideramos pequenas comunidades e a falta de escolas nos lugares onde 

esses alunos vivem, os dados passam a ser bastante significativos, pois esses  

jovens poderão ser parte dos adultos com formação incompleta, tanto nos anos 

finais do ensino fundamental como no ensino médio, e talvez jamais voltem a 

estudar devido às  dificuldades encontradas nas áreas rurais desse município. 

 No próximo item abordamos o histórico e dados atuais das escolas 

pesquisadas. 

 

4.1.1 Breve histórico e dados atuais das escolas pesquisadas 

 
a) Breve Histórico da Escola Municipal Augusto Pires de Paula 

 

No levantamento histórico da Escola Municipal do Campo Augusto Pires 

de Paula, se observa que a escola foi autorizada a funcionar pelo decreto 

Governamental nº3662/82 de 30 de dezembro de 1982, publicado no Diário 

Oficial de 25 de fevereiro de 1983 e pelo reconhecimento através de Resolução 
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nº6604/84 de 30 de setembro de 1984, e o Decreto Municipal nº37/81. Segundo 

o PPP da EMCAPP (2015), a escola tem por finalidade atingir os dispositivos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº9394/96 de 20 de 

dezembro de 1996, a qual determina para todas as entidades educacionais a 

oferta da educação Infantil e Ensino Fundamental, observadas a sua legislação 

e normas especificamente aplicáveis. Com a Resolução nº 642/14 de 04/02/2014 

houve a mudança de nomenclatura a Escola Municipal Augusto Pires de Paula-

Educação Infantil e Ensino Fundamental passou a denominar-se Escola 

Municipal do Campo Augusto Pires de Paula-Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. A referida escola localiza-se a 45 quilômetros da sede do 

Município de Campo Largo, no Distrito de três Córregos, na área rural do 

município.  

A Figura 11mostra aspectos da fachada da Escola Municipal do Campo 

Augusto Pires de Paula (EMCAPP) e o Colégio Estadual do Campo São 

Francisco de Assis (CECSFA). 

 

FIGURA 11 – FACHADA DA EMCAPP E DO CECSFA 

 

           FONTE: FERREIRA, 2016 (trabalho de Campo). 

 

A ex-Diretora Maria Conceição da Luz foi indicada pelo poder público para 

administrar e acompanhar em 1980 a implantação do Projeto Pioneiro no 
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Município de Campo Largo das Escolas Consolidadas 33  no Paraná, e 

acompanhou o processo de construção da escola (EMCAPP). Em 2015 a Srª 

Maria Conceição da Luz visitou a EMCAPP e relatou que não concordava com 

o nome dado à escola. Segundo ela, o nome da escola deveria ser “Escola 

Municipal Rural Consolidada de Três Córregos”, pois é Projeto Pioneiro das 

Escolas Consolidadas no Paraná. Para ela, a escola teria visibilidade no contexto 

das políticas públicas. Também relata que na época a sua sugestão não foi 

aceita pelos gestores públicos. 

Segundo Buiar (2003, p. 41), o nome da escola (EMCAPP) é uma 

homenagem ao antigo morador da região, o Sr. Augusto Pires de Paula, uma 

pessoa simples e humilde que contribuía e colaborava com todos, sempre 

disposto a ajudar as pessoas que estivessem passando por alguma dificuldade. 

Era respeitado e considerado por todos, como um grande líder, lutava em prol 

de melhorias para toda a região, beneficiando a todos sem qualquer 

discriminação. Além de líder comunitário destacava-se como um grande líder 

político e atuou fortemente na década de 1940 na construção da Estrada do 

Cerne34.  

O Distrito de Três Córregos contava na época com 19 escolas isoladas, 

municipais e estaduais. O trabalho era desenvolvido por professoras leigas, as 

quais muitas vezes deslocavam-se alguns quilômetros para chegar até a escola, 

ou as aulas aconteciam em suas próprias casas (BUIAR, 2003, p. 39).  

Em 2015 tivemos a oportunidade de conhecer um dos Gestores Públicos 

do Município de Campo Largo que apoiou o Projeto das Escolas Consolidadas. 

Ele relatou que analisaram as dificuldades encontradas por alunos e professores 

                                                           
33 O Projeto das Escolas Consolidadas - centralização das pequenas escolas rurais multiseriadas em uma 

grande escola com ampla estrutura - foi trazida ao Paraná pelo professor Roberval Eloy Pereira. Ele trouxe 

a ideia dos Estados Unidos, onde, em Curso de Pós – Graduação, defendeu tese sobre sistemas 

educacionais e conheceu o Projeto de Escolas Consolidadas – que foi implantado naquele país na década 

de 1940 (BUIAR, 2003, p. 40).     
34. A Rodovia PR-090 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Curitiba até a 

PR-170, em Alvorada do Sul, a aproximadamente 3 km da divisa com o Estado de São Paulo. Esta é uma 

das rodovias mais tradicionais do Estado, também conhecida como Rodovia do Cerne. É 

denominada Rodovia Engenheiro Angelo Ferrario Lopes (Decreto Estadual n° 5.546 de 18 de outubro de 

1982). A rodovia foi inaugurada em 13 de setembro de 1940, porém a execução da obra foi iniciada em 

1935. O nome de Rodovia do Cerne provém do Rio Cerne, que corta a rodovia no km 35. Quando o trecho 

Santa Felicidade-Cerne foi concluído, foi determinada a liberação da rodovia ao tráfego. Durante vinte anos, 

foi o principal corredor de escoamento da produção cafeeira do norte do Estado, que a partir de sua 

construção passou a ser exportada prioritariamente pelo Porto de Paranaguá, ao invés do Porto de Santos 

(SP). <https://www.youtube.com/watch?t=32&v=kBwwf1IsJLQ>. 

https://www.youtube.com/watch?t=32&v=kBwwf1IsJLQ
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para poder usufruir o seu direito como cidadão, que é a educação. Por isso, a 

administração municipal da época apoiou o Projeto da Escola Consolidada, pois 

tinha objetivo de  oferecer melhores condições quanto ao atendimento 

educacional, quanto acesso à escola, merenda escolar, profissionais 

habilitados, objetivando também a diminuição do êxodo rural. A consolidação 

contribui para a perda do sentimento de pertencimento em esfera educacional 

ou espaço vivido das comunidades que passaram a frequentar a EMCAPP. 

Atualmente, a EMCAPP atende Educação Infantil (idade 4 e 5 anos Pré I 

e Pré II) e o Ensino Fundamental primeira etapa (idade 6 a 10 anos), também 

oferece atendimento em Classes Especiais e Salas de Recursos Multifuncional. 

Segundo o Censo Escolar (2015), a EMCAPP atende na educação infantil 51 

alunos, e no ensino fundamental 1ª etapa 236 alunos, totalizando 285 alunos 

oriundos de comunidades rurais. O corpo docente é composto por uma diretora, 

uma pedagoga, uma secretária e dez professores. Somente cinco professores 

moram na cidade. Todos os professores que atuam nessa etapa de ensino são 

licenciados em Pedagogia. (PPP, EMCAPP, 2015). 

A partir do momento em que as 19 escolas isoladas de Três Córregos 

são fechadas, dentre elas a Escola do Quilombo denominada Escola Municipal 

Rural Dona Anfritrite, desaparece também um pouco da história dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. E no contexto da escola consolidada (EMCAPP) a 

comunidade e sua história ficam fragilizadas no que diz respeito às suas 

tradições e costumes, a ponto de desaparecer a história da comunidade 

quilombola na construção e elaboração do PPPs das escolas pesquisadas, 

conforme se verificará na breve análise que se fez dos PPPs de 2015.  

Segundo Abreu (2014), um dos grandes problemas do Projeto de 

Consolidação das escolas rurais isoladas foi a pouca ou nenhuma participação 

da comunidade. A vivência  da comunidade não foi considerada no contexto do 

Projeto de Consolidação das Escolas no Paraná. Para Borges (2016, p. 130), o 

fechamento das escolas rurais nas comunidades pode não ser sentido 

imediatamente, mas a longo prazo contribui para a perda da identidade, da 

cultura, das relações comunitárias de convivência no seu dia a dia, o que 

colabora para a invisibilidade e a desvalorização da comunidade. 
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A escola Municipal Augusto Pires de Paula atuou desde 1981 a 1997 com 

a Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries. A partir de 1998 

inicia se o CECSFA. A seguir trata-se do histórico do CECSFA 

 

b) Breve Histórico do Colégio Estadual do Campo São Francisco de Assis 

 

A partir de 1998, sob o Ato de autorização de Funcionamento Resolução 

nº 258\98 DOE de 05\03\98, a Mantenedora passa a ser o Governo do Estado 

do Paraná, criando a instituição denominada Colégio Estadual do Campo São 

Francisco de Assis. A  Resolução nº 3307\03 DOE, de 03\12\2003, reconhece a 

instituição e o curso do ensino fundamental, e o ensino médio é reconhecido na 

Resolução nº 2894\04 DOE de 17\09\2004. Desde então, as escolas, embora 

compartilhem suas edificações no mesmo espaço físico, possuem dualidades 

administrativas. 

A partir da Resolução nº 7673, de 13\12\2012, mencionada no Projeto 

Político Pedagógico de 2014, a Escola Estadual São Francisco de Paula alterou 

o nome da instituição para Colégio Estadual do Campo São Francisco de Assis, 

visando adequar o PPP às suas características e particularidades enquanto 

Escola do Campo. Em 2014, sob Ato Administrativo nº 392\2014 – NRE Área 

Metropolitana Sul, Art. ,1 aprova-se o Regimento Escolar do Colégio Estadual do 

Campo São Francisco de Assis, e por meio do Parecer nº 025\2014 a verificação 

da legalidade do Projeto Político-Pedagógico. (PPP CECSFA 2014, p. 08) 

Atualmente, o CECSFA atende Ensino Fundamental segunda etapa 

(idade 11 a 14 anos), e o Ensino Médio (idade 15 a 17 anos), e Sala de Recursos 

Multifuncional. Segundo Censo Escolar (2015) o CECSFA atende no ensino 

fundamental 2ª etapa 189 alunos, e no ensino médio 145 alunos, totalizando 334 

alunos oriundos comunidades rurais. O corpo docente é composto por uma 

Diretora, uma pedagoga, duas secretárias, um bibliotecário, quatorze 

professores que são do quadro próprio de magistério e sete professores do 

processo seletivo simplificado, todos moram na cidade. Exceto os serviços, as 

secretárias e o bibliotecário. Parte da comunidade escolar é composta por filhos 

de trabalhadores que atuam no extrativismo mineral, como os canteiros 

(entalhadores, quebradores/cortadores de pedra), na agricultura familiar em 
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pequenas propriedades, da criação de pequeno porte, e em empresas que 

atuam no agronegócio com a plantação e corte de pinus e eucalipto. Moram nas 

comunidades de Taquara, Taquara dos Gonçalves, Taquara dos Pires, Santa 

Cruz e Três Córregos. Essas comunidades fazem parte do Distrito de Três 

Córregos, também há alunos oriundos do Município de Ponta Grossa das 

Comunidades de Cerrinho, Sete Saltos de Cima, Carazinho, e o Faxinal Sete 

Saltos de Baixo. (PPP, CECSFA, 2014). 

No próximo capitulo apresentamos análise dos resultados da pesquisa. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

 

Nos próximos itens apresentaremos os resultados e as análises da 

pesquisa de campo, assim como os relatos de alguns moradores das 

comunidades visitadas. As análises dos Projetos Político-Pedagógicos das 

escolas pesquisadas e dos questionários aplicados a  alunos do Ensino Médio e 

a professores.  

 

5.1 Trabalho de Campo 

 

Na pesquisa de campo percorremos algumas comunidades tradicionais, 

com o intuito de coletar dados, fotografar e conhecer melhor a realidade local.  

A comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, mesmo sendo 

bastante antiga, como já se viu, ainda aguarda a regularização da posse de suas 

terras. No trabalho de campo, procurou-se saber se os quilombolas conhecem 

alguns documentos que lhes asseguram direitos como o Decreto nº 4887\2003 

que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos. Vide no mosaico (12) Figuras da Comunidade 

Quilombola Palmital dos Pretos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

FIGURA 12 – ALGUNS ASPECTOS DA COMUNIDADE PALMITAL DOS 

PRETOS 

  

 

 FONTE: FERREIRA, 2016. (Trabalho de campo). 
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Na Figura 12, apresentamos alguns aspectos da comunidade quilombola 

Palmital dos Pretos, figuras da festa que acontece em louvor a São Sebastião, 

dia 20 de janeiro, momento de confraternização da comunidade. Os quilombos  

frequentam as EMCAPP localizada no Distrito de Três Córregos. A  EMCAPP e 

o CECSFA atendem aproximadamente 30 quilombolas na  faixa etária de 4 anos 

a 17 anos.  

 Infelizmente,  constatou-se que, de modo geral, não há conhecimento de 

vários documentos, como os que foram mencionados na pesquisa, e alguns mais 

jovens afirmam que não sabem por que são chamados de quilombolas. Ao serem 

questionados sobre se na escola a trajetória, cultura e tradição dos povos 

quilombolas é abordado, o jovem respondente afirma que “nunca obtive 

informações a respeito disso na escola, nem se falou sobre quilombolas”. Isso 

ocorre porque provavelmente os alunos quilombolas não são assistidos como 

deveriam nas práticas pedagógicas e nas políticas públicas municipais de 

Campo Largo. 

 Nesse sentido, é de fundamental importância discutir a identidade 

quilombola, visto que a consciência da identidade quilombola é o critério 

fundamental para identificar se uma comunidade é quilombola (PRIOSTE e 

BARRETO, 2012, p. 25). A identidade refere-se àquilo que uma pessoa ou 

comunidade define de si. Logo está relacionada ao que se é (tanto individual 

quanto coletivamente), onde se está (comunidade/território) e o que se quer 

(projeto de futuro).  

Sendo assim, o desconhecimento da ancestralidade contribui para o 

desaparecimento e invisibilidade da Comunidade Quilombola Palmital dos 

Pretos. Segundo Prioste e Barreto:  

Através da Portaria nº 98 da Fundação Cultural Palmares (FCP) criou-
se o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos 
Quilombos. Esse cadastro é um mecanismo do Estado brasileiro em 
que se listam as comunidades que se autorreconhecem como 
quilombolas perante o poder público. A Fundação Cultural Palmares 
faz apenas o cadastro do autorreconhecimento, não pode negar a uma 
comunidade com consciência de sua identidade quilombola a inclusão 
no Cadastro Geral das Comunidades dos Quilombos. Assim, certidão 
de autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares é o 
documento que atesta que determinada comunidade autorreconheceu 
sua identidade quilombola perante o Estado. Mesmo com a certidão de 
autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares o documento 
que atesta que determinada comunidade autorreconheceu sua 
identidade quilombola perante o Estado. (PRIOSTE e BARRETO, 
2012, p. 25). 
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Segundo Erikson (1972, p. 21) apud Lepre (2005, p. 39), 

Em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um 
processo de reflexão e observação simultâneos, um processo que 
ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual o 
indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira 
como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com 
uma tipologia que é significativa para eles; enquanto que ele julga a 
maneira como eles o julgam, à luz do modo como se percebe a si 
próprio em comparação com os demais e com os tipos que se tornaram 
importantes para ele. 
 

Desse modo,  entende-se que a construção da identidade é pessoal e 

social, como afirma Lepre, (2005), acontecendo de forma interativa, por meio de 

trocas entre o indivíduo e o meio em que está inserido. Portanto,  a escola, os 

professores, os colegas e a vizinhança onde se vive têm relevância na formação 

da identidade dos jovens. 

Como forma de afirmação da descendência quilombola, perguntamos 

para os sujeitos oriundos do Quilombo Palmital dos Pretos, envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem nas escolas pesquisadas, como era morar no 

Palmital dos Pretos. Obtivemos o silêncio como resposta. O silêncio decorre  

provavelmente por esses jovens não  encontrarem referências positivas sobre o 

lugar vivido em suas experiências. Embora esse silêncio esteja presente, isso 

não significa dizer que essas relações não estão postas. (MARACAJÁ, 2013, p. 

140). 

A Constituição Federal de 1988 foi o marco legal e histórico que 

correlacionou a questão quilombola ao direito a terra. A terra/território, nesse 

caso, assumiu uma função tanto social quanto simbólica, o que, de certa forma, 

fortalece a identidade étnica do grupo. (MARACAJÁ, 2013, p. 66). Enfrentar 

esses desafios exige das escolas a busca de caminhos teóricos e metodológicos 

que permitam lidar com a complexidade contida na produção de sentidos e na 

construção da subjetividade nos processos de aprender e de ensinar (SCOZ, 

2007, p.133). Conforme afirma Clóvis Moura (2010), os anos passam e o 

“conceito de desvalorização” está enraizado nas Comunidades Remanescentes 

de Quilombos e nas Comunidades Negras Tradicionais.  

. 
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Para que se pudesse conhecer mais da história do faxinal, recorreu-se ao 

senhor João Mota35, que nasceu e cresceu no Faxinal Sete Saltos de Baixo, 

no município de Ponta Grossa. João Mota  é filho de agricultor, tem 93 anos, 

viúvo, tem nove filhos.  

O senhor João Mota conta que seu pai, Francisco Timóteo Ferreira, 

comprou terras de posseiros no início do século XX, e que também requereram 

terras do Estado na década de 1970, efetuando o pagamento mensalmente via 

Guia de Recolhimento da Fundação Instituto de Terras e Cartografia (ITC). Para 

comprovar sua história, mostrou-nos o carnê de pagamento, que guarda 

cuidadosamente. Na Figura 13, é mostrado o carnê  de recolhimento de 

pagamentos mensais efetuados que garante a propriedade legal de suas terras 

no Faxinal Sete Salto de Baixo. 

 

FIGURA 13 – CARNÊ DE PAGAMENTOS FEITOS AO ITCG 

 

FONTE: FERREIRA, 2016. (Trabalho de campo). 

 

O Senhor João Mota relata que começaram a fazer  os vedos 36 

demarcando as terras do Faxinal Sete Saltos de Baixo no período de 1945, a 

pedido do poder público. Ele também relata que foi indicado pelo prefeito da 

                                                           
35 O Srº João Mota atualmente mora com a filha no Faxinal. Foi líder (Inspetor) na década 1945 

no movimento de demarcação de terras do Faxinal.   
38 Os vedos são os limitadores das terras do faxinal, exemplos: Mata burro, portão, cercas e valos. 
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época para ser líder (Inspetor) do movimento da demarcação das terras do 

Faxinal. Na sua fala ainda hoje transparece a felicidade de ter sido o líder 

(Inspetor) do movimento dos faxinalenses de Sete Saltos de Baixo. Os costumes 

e tradições mudaram muito, mas o Sr. João Mota ainda resiste e vive na mesma 

casa há sessenta e um anos. Trata-se de uma casa de  madeira,, o assoalho 

ainda parece de madeira larga, o quintal é varrido, é limpo e sem calçadas, a 

criação é criada solta etc. A Figura 14 mostra o senhor João Mota em sua 

residência no faxinal. 

 

FIGURA 14 – SENHOR JOÃO MOTA EM SUA RESIDÊNCIA  

  

FONTE: FERREIRA, 2016. (Trabalho de campo). 

 

Recentemente, os moradores, incentivados pela Articulação Puxirão dos 

Povos Faxinalenses, vêm  se organizando em duas comissões: a local e a 

executiva. A Comissão Executiva participa das reuniões da Articulação Puxirão 

dos Povos Faxinalenses (APF)37, organiza as reuniões internas, e participa de 

eventos quando solicitada. É composta por dois membros, moradoras 38  do 

faxinal 

                                                           
37 Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses surge em 2005 e tem o papel de lutar, cuidar e animar a 

comunidade nesta caminha, fazendo todos escutar que “no direito ou na luta essa terra é faxinalense”.    
38  No início de 2015 as moradoras Sr.ª Marli Ferreira das Chagas e Sr.ª Marilei de Fátima Ferreira 

Gonçalves, do Faxinal Sete Salto de Baixo, passaram a integrar a Rede Puxirão que tem como objetivo 
manter os povos faxinalenses organizados no Paraná. Desta data até os dias atuais fazem parte da 
comissão executiva da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses (APF). 



102 

 

A Comissão Local organiza o mutirão para a manutenção dos vedos de 

dois em dois anos. É composta por sete trabalhadores faxinalenses, moradores 

do Faxinal Sete Saltos de Baixo, que lutam para sobreviver e manter viva as 

tradições da comunidade. Em maio de 2015 acompanhamos um dia de trabalho 

desses senhores, Sr. José, Generoso, Joanin, Francisco Beijo, João Mota e o 

jovem Alci. Foi um dia de intensas atividades, para manutenção dos vedos, com 

as roçadas e conserto de cercas na extensão de 6 km. A  Figura 15 apresenta 

um exemplo de mutirão para manutenção dos vedos. 

 

FIGURA 15 - MUTIRÃO PARA DAR INICIO AO TRABALHO DE MANUTENÇÃO 

DOS VEDOS 

 

              FONTE: FERREIRA, 2015. (Trabalho de campo). 

 

Em 2015 os faxinalenses realizaram o mutirão para a manutenção dos 

vedos que separa as terras de plantar39 do criadouro comum40. Na Figura 16, 

tem-se um exemplo de  mutirão para construção dos vedos. 

 

 

 

 

                                                           
39Terras de plantar são terras localizadas fora do criadouro comum e são usadas individualmente. As 

lavouras sejam em terras próprias ou arrendadas, tendem a situar-se nas imediações do criadouro comum 

onde residem. Os cultivos mais comuns são feijão, milho, batata e mandioca.  
40 Criadouro comum é o espaço onde a comunidade faxinalense habita e cria seus animais. Nesse espaço 

o uso da terra para a criação de animais é coletivo, mas a propriedade sobre a terra continua sendo privada. 

No criadouro comum se criam gado miúdo, graúdo e aves.   
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FIGURA 16 – FAXINALENSES TRABALHANDO NO MUTIRÃO DOS VEDOS  

 

                            FONTE: FERREIRA, 2015. (Trabalho de campo). 

 

No início (entrada) e no término (da área do faxinal) do criadouro comum 

existem os Mata-Burros, que substituem as porteiras. É  um recurso antigo e 

muito utilizado na região dos faxinais e tem a função de evitar a passagem de 

animais. Normalmente é pontilhão de traves, dispostas paralelamente e 

espaçadas, que visam impedir a passagem de animais, sobretudo de equinos, 

bovinos e suínos. A  Figura 17 apresenta um exemplo de mata-burros e FIGURA 

18 mostra  área do criadouro comum. 

 

FIGURA 17 – MATA-BURRO 

 

            FONTE: FERREIRA, 2015 (trabalho de campo). 
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Na Figura 18, é possível ver exemplos da paisagem, nas quais os animais 

estão soltos no criadouro comunitário, inclusive caminhando na estrada principal 

de acesso ao faxinal. 

Apesar de todas as dificuldades, a comunidade do Faxinal Sete Saltos de 

Baixo, procura permanecer unida como forma de amenizar as dificuldades 

encontradas no cotidiano.  

Soares (2012, p. 45) demonstra que o “[...] criadouro ainda permanece, 

gerando uma forte dependência entre os seus membros no que se refere a 

aspectos econômicos, sociais, familiares e culturais”. Para o autor “[...] são os 

laços de solidariedade e também os de parentesco/compadrio” que alicerçam as 

relações capazes de manter o fortalecimento destas comunidades. (SOARES, 

2012, p. 45). 

 

FIGURA 18 - CRIADOURO COMUM 

    

             FONTE: FERREIRA, 2015.  (Trabalho de campo). 

 

Outro aspecto muito importante no Faxinal Sete Saltos de Baixo, que 

promove a união das famílias, são as festividades. Observou-se em trabalho de 

campo cinco famílias que realizavam as festas religiosas em intenção de um 

santo padroeiro. Porém, tivemos contato apenas com duas famílias que cultivam 

essa prática  religiosa. A família do senhor Tide Maia e do senhor Antônio 

Bernado. A religiosidade é uma característica dos faxinalenses e  compõe a 

organização social.  

A família Maia faz a festa todo ano no dia 12 de outubro em intenção de 

Nossa Senhora Aparecida, e a família Bernado dia 28 de outubro, em intenção 

de São Simão. O Senhor Antônio Bernado relata que: 
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Faz aproximadamente trinta e cinco anos que as famílias realizam as 
festas, é um momento de muita alegria para a comunidade. 
Partilhamos o que temos com os vizinhos. O festeiro custeia toda 
alimentação e a comunidade ajuda na organização. São três dias de 
festança, dois para ajudar na matança dos animais e preparo dos 
alimentos, e um para oração e a comemoração do dia do santo 
padroeiro. A oração inicia ao meio-dia, ministrada pelos capelães. As 
crianças almoçam primeiro na mesada de anjos, e depois lavam as 
mãos e ganham um doce. Então, saímos em procissão para hastear o 
mastro em intenção do santo padroeiro. Depois que finalizamos a 
oração os adultos almoçam e iniciamos o leilão, com prendas trazidas 
pela comunidade ofertadas para o Santo Padroeiro (BERNADO, 2016).  

 

Na Figura 19, vê-se a mesada  dos anjos, na qual somente as crianças de 

até sete anos podem sentar-se à mesa. Na cultura religiosa (católica) dos 

faxinalenses as crianças até sete anos não têm pecados, por essa razão o nome 

mesada dos anjos. 

 

FIGURA 19 -  MESADA DOS ANJOS  

   

FONTE: FERREIRA, 2016. (Trabalho de campo). 

 

O Senhor Antônio Bernado expressa muito carinho pelo lugar onde vive. 

Integrante da coordenação local do Faxinal, tem lutado para que a comunidade 

permaneça unida e mantenha o criadouro comum e a sua ancestralidade da 

comunidade. Também relata que, infelizmente, muitas coisas já não existem no 

faxinal, por exemplo, o monjolo e os moinhos para a fabricação de fubá e quirera. 

Poucas  são as casas antigas que resistiram ao tempo.  

Na Figura 20, vê-se o moinho do senhor Antônio Mota e na Figura 21, 

vislumbram-se as primeiras casas construídas no Faxinal na década de 1930. 
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FIGURA 20 – MOINHO DO SENHOR ANTÔNIO MOTA  

  

FONTE: FERREIRA, 2016. (Trabalho de campo). 

 

Entende-se entende que as casas, os moinhos e os monjolos são 

características do povoamento local, que sempre estiveram ligados à cultura e à 

identidade dos faxinalenses. Quanto a isso, Soares (2012, p. 50) defende que:  

As características de povoamento a beira dos cursos de água é parte 
da gênese das comunidades. Os pioneiros buscam o riacho devido à 
necessidade do recurso água, pois próximo dali podiam fazer seu poço, 
bem como, construir seu monjolo para moagem do milho para fazer o 
biju, a farinha, a canjica e também seus animais saciariam a sede. 

 

As casas de madeiras sempre foram uma tradição no Paraná. Gárcia 

(1987) nos mostra que a chegada dos colonizadores veio alterar o processo de 

utilização da madeira na construção. A divisão de espaços e as técnicas 

construtivas passaram a responder a tradições culturais diferenciadas, e ainda é 

muito comum ver e manter casas de madeira com estilos europeus. Na  Figura 

21, é possível ver  exemplos das primeiras casas de madeiras no Faxinal. Após 

o trabalho de campo em 2015, a maioria dessas casas que pertenciam ao Sr. 

João Mota e ao Sr. Neco Lopes foram demolidas pelos familiares. A única casa 

que ainda existe é a do Sr. Antônio Mota. Atualmente, reside  na casa o filho 

caçula , Sr. Carlos Mota. Indicando a casa, vide seta na quarta imagem da direita. 
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FIGURA 21 – AS PRIMEIRAS CASAS CONSTRUIDAS NO FAXINAL 

   

   

FONTE: FERREIRA, 2015.  (Trabalho de campo). 

 

Segundo Tavares (2008), o uso de terras envolve elementos de 

identidade. Os faxinalenses vêm  buscando ocupar os espaços nas esferas 

públicas no município de Ponta Grossa, mas ainda enfrentam muitas 

dificuldades. Mesmo que já existam Políticas como a Política Nacional para os 

Povos e comunidades Tradicionais, ainda há muito desconhecimento sobre 

esses  povos, que precisam ter maior visibilidade inclusive incluindo-os nos 

contextos educacionais das escolas do município, sejam elas do campo ou 

urbanas. Essas comunidades compõem tanto a história local quanto a história 

do Paraná e do Brasil. 

Como bem assevera  Arroyo (2012, p. 84), o olhar imóvel, fixo e 

segregador dos sujeitos imobilizou o pensar o campo em sua complexa e 

contraditória dinâmica social e educacional. Os faxinais pouco a pouco vêm 

perdendo seus laços culturais, históricos e sociais  com o seu passado, isso pode 

inviabilizar sua presença e cultura no futuro. Portanto, é necessário e urgente 

que sejam revisitados os planejamentos e as práticas pedagógicas das escolas 

pesquisadas para que não contribuam para a invisibilidade e 

descontextualizarão dos povos faxinalenses na Região Metropolitana de Curitiba 

e Região dos Campos Gerais. 
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5. 2 Os Canteiros (entalhadores, cortadores e ou quebradores de pedra) de 

artistas ou artesãos à excluídos.  

 

Como já se viu anteriormente, o trabalho de campo da pesquisa 

oportunizou o contato com alguns moradores, entre eles o senhor Antônio 

Gonçalves, que é trabalhador da cantaria (entalhe, corte ou quebra de rochas -

pedras). Sentiu-se necessidade de interrogá-lo  para que fosse possível 

conhecer sobre sua vida particular e no corte/entalhe de rochas. Ao se 

questionar o morador sobre sua atividade, obtivemos a seguinte resposta:  

O corte de pedras foi a nossa salvação, recebia trinta cruzeiros a diária, 
na época era um bom dinheiro, agricultura não dava mais. Começamos 
em 1986 o corte de pedras, com a vinda da Pedreira Luís Rivabem, eu 
fui uns dos primeiros a parar com a lavoura. Hoje estamos na terceira 
geração cortando pedras (ANTÔNIO GONÇALVES, 2016). 
 

Morador no Distrito de Três Córregos desde 1930, o entrevistado relata o 

processo de migração da agricultura para o extrativismo de mineração; 

No período de 1985 os agricultores familiares do Distrito de Três 
Córregos, município de Campo Largo – PR, migram para o centro da 
cidade, os que permanecem no campo passam a explorar o corte de 
pedras. Pois em 1956 um senhor chamado Saravante já desenvolvia 
essa atividade na região. Então, a agricultura passa a ser só uma 
atividade econômica de subsistência para os camponeses de Três 
Córregos, que hoje vivem do corte de pedras (ANTÔNIO 
GONÇALVES, 2016). 

 

O Sr. Antônio relata ainda que mesmo o corte de pedras sendo uma 

atividade irregular, sua família ainda se mantém  na atividade há muitos anos, já 

estando na terceira geração. Contudo, seu filho  Jair Gonçalves (2016) diz:  “não 

quero que meus netos continuem no corte de pedras”. Sua justificativa é de que 

na atividade extrativista não se garante segurança para as futuras gerações de 

sua família, pela falta de amparo previdenciário e o abandono dos estudos. Para 

Jair Gonçalves (2016) “o estudo faz a diferença na nossa vida, pra entender 

melhor as coisas”. 

Durante a entrevista, o Sr. Jair expressa arrependimento de não ter 

concluído o ensino fundamental, pois no período da adolescência abandonou os 

estudos para trabalhar no corte de pedras. Tal fato ainda é muito comum no 

município, muitos jovens ainda optam por exercer essa  atividade, especialmente 

quando terminam o ensino fundamental II. No Colégio Estadual do Campo São 

Francisco de Assis, muitos alunos, 10 (dez) dos 27 (vinte e sete) que 

participaram da pesquisa, relatam que trabalham no corte de pedras. Nenhum 
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dos participantes da pesquisa se referiu aos cortadores de pedra como canteiros, 

e nem foram mencionadas, no município de Campo Largo, esculturas ou entalhe 

nas rochas por esses profissionais, embora, como já vimos, desde a antiguidade 

as atividades da cantaria faz parte da vida de muitos trabalhadores em muitos 

lugares do mundo, do Brasil e dos municípios da Região Metropolitana de 

Curitiba.  

Além do árduo trabalho que realizam, enfrentando toda a sorte de 

adversidade e instabilidades do tempo, que os impedem de trabalhar em dias de 

chuvas intensas, muitos desses trabalhadores não conseguem atuar legalmente:  

os canteiros vêm sofrendo fiscalizações pelo Instituto Ambiental do Paraná. A 

última fiscalização no município ocorreu no dia 8 de março de 2017, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de 

Campo Largo. O objetivo da fiscalização é combater a exploração ilegal de 

minério. A ação no município de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, 

atendeu solicitação do Ministério Público Federal (MPF) e resultou em quatro 

autos de infração ambiental que somam multas de R$ 10 mil. (IAP,2017). 

Para Tiriba e Fischer (2014, p. 407), na verdade, não se trata de entender 

questões de ordem econômica ou de ordem cultural, mas de apreender as 

relações econômico-culturais que tecem os fios da produção da existência 

humana.  

Os canteiros do Distrito de Três Córregos já precisaram migrar da 

agricultura para manter-se no campo. Para Molina (2006, p. 68), a escola teria o 

papel de realizar uma mudança no campo tirando-o do atraso e da ignorância, 

impedindo assim a migração de sua população para a cidade. Pois durante 

muitos e muitos anos viu-se que a extração de rochas de forma artesanal na 

Região Metropolitana de Curitiba sempre ocorreu. No entanto, a identidade do 

trabalhador na cantaria foi ignorada, especialmente no Distrito de Três Córregos, 

localidade reconhecida como potencial para extração dessas rochas, como a 

própria Mineropar reconhece. No entanto, não há cadastro dos trabalhadores 

para construção de cooperativas, para que a exploração seja mais adequada e 

que esses  trabalhadores deixem de ser invisibilizados nas políticas públicas do 

Estado do Paraná, e dos municípios que historicamente permitiram a exploração 

de rochas de forma artesanal. As escolas das Região Metropolitanas precisam 
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se apropriar dessas discussões, para que possam incorporar reflexões críticas 

nas práticas pedagógicas, em especial nas escolas que optaram por 

incorporarem a educação do campo em suas denominações.  

O Distrito de Três Córregos conta com aproximadamente 100 pedreiras 

distribuídas pelas comunidades. É relevante ressaltar que o material extraído 

das pedreiras é comercializado pelas mineradoras oficiais ou pelos 

atravessadores na Região Metropolitana de Curitiba. É importante salientar 

ainda que os canteiros já foram expulsos de suas atividades camponesas 

familiares, e hoje os que não possuem mais rochas em suas propriedades para 

exploração precisam arrendar os blocos de rochas em outras propriedades para 

continuar trabalhando e pagam 15% da matéria-prima explorada para o dono da 

propriedade, o arrendador. Fazem o arrendamento e ficam sujeitos aos 

atravessadores. Todas essas negociações normalmente ocorrem sem notas 

fiscais. A outra opção é alguns desses trabalhadores irem trabalhar em 

empresas legalizadas que, de modo geral, pagam muito mal. A média salarial é 

de um salário mínimo.  

Segundo o senhor Antônio Gonçalves (2016), o atravessador paga 

oitocentos reais pelo milheiro de Duquinho41 e revende por mil seiscentos reais 

no comércio especializado em Curitiba.  

Faz-se necessário discutir, então, como aponta Tiriba e Fischer, em que 

condições históricas e objetivas e subjetivas os seres humanos fazem uso da 

natureza para transformá-la (TIRIBA e FISCHER 2014, p. 407).  

Os canteiros afirmam que há uma preocupação com o meio ambiente e 

com o ambiente em que vivem. Porém, não veem outra alternativa econômica 

para manter-se no campo e sustentar suas famílias. O Sr. Antônio afirma que, 

além de todas as dificuldades enfrentadas, ainda “trabalham na insegurança”. 

Ela fala  sobre a insegurança no trabalho, pois diversas vezes, quando ocorre 

fiscalização, precisam pagar multas para o Estado e algumas vezes tiveram as 

suas ferramentas apreendidas pela Polícia Florestal. Como já vimos 

anteriormente, esses trabalhadores, que são artesãos e também de certa forma 

                                                           
41 Duquinho forma geométrica quadrado, utilizada em calçamentos e postos de combustíveis. 
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artistas, usam ferramentas simples, mas essenciais para o desenvolvimento de 

suas atividades profissionais. 

Para Maia e Lopes (2009, p. 3430), não é mais possível aceitar que os 

grupos culturais minoritários continuem sendo subjugados, menosprezados e até 

ignorados. Arroyo (2012, p. 129) nos diz que é preciso começar por reconhecer 

os coletivos diversos, como realidade na história de nossa formação social, 

política cultural e também educacional. Ignorá-los é miopia intelectual. Os 

canteiros do Distrito de Três Córregos estão em processo de permutação da 

agricultura para o extrativismo da mineração, desde 1956 na perspectiva da 

invisibilidade da política municipal social, econômica e educacional. Vejamos as 

Figuras 22, 23 e 24 que retratam o corte de rochas no Distrito de Três Córregos 

.  

FIGURA 22 - TRABALHADOR NO CORTE DE PEDRA (ROCHA) 

 

                    FONTE: FERREIRA, 2015. (Trabalho de campo). 

 

Na Figura 23 apresentamos a Família Gonçalves, pioneira no extrativismo 

da atividade de corte de pedras (rochas) em paralelepípedos, atividade 

extrativista no Distrito de Três Córregos. Essa figura explica o processo de 

tombamento e explosão da pedra (rocha).  
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FIGURA 23 – CORTE DE PEDRA EM PARALELEPÍPEDOS 

 

                        FONTE: FERREIRA, 2015. (Trabalho de campo). 

 

Na Figura 24, apresentamos o território explorado de 2012 até 2016. 

Segundo o canteiro Sr. Laercio, que atua desde 1994 no extrativismo e aparece 

na Figura 22, uma rocha de granito pode ser explorada de três a cinco anos, 

dependendo do tamanho e formato do bloco rochoso. 

FIGURA 24 – EXEMPLOS FINALIZAÇÃO DO CORTE DE PEDRA (ROCHA) 

 

                            FONTE: FERREIRA, 2015. (Trabalho de campo). 
 
 

Para Freire (1979, p. 18), o compromisso com o mundo deve ser 

humanizado para a humanização dos homens, responsabilidade com estes e 

com a história. Ao se dialogar com esses profissionais, se observa que já não se 

reconhecem como antigos camponeses e nem como grupos de extrativistas, 

como tantos outros, que foram reconhecidos e que hoje existem no país. Desse 
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modo, é necessário, como demonstram Tiriba e Fischer (2014), que se 

reafirmem a necessidade do “trabalho como princípio educativo”, o que poderá 

indicar a possibilidade de que saberes são tecidos nas práticas existenciais 

socioeconômicas, sociopolíticas e socioculturais, as quais devem se constituir 

como objeto de novas investigações no campo, no trabalho e especialmente na 

Educação. 

 

5.2 Análise dos Projetos Políticos Pedagógicos 

 

Nos próximos itens apresentaremos as análises dos Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas pesquisadas, os dados, resultados e análises dos 

questionários aplicados aos alunos do Ensino Médio e a professores das escolas 

pesquisadas. 

 

5.2.1 PPP da Escola Municipal do Campo Augusto Pires de Paula   

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal do Campo Augusto 

Pires de Paula - EMCAPP, foi aprovado em 2015. A  partir da Resolução nº 

642/14 de 04/02/2014, ocorreu a mudança de nomenclatura e a Escola Municipal 

Augusto Pires de Paula - Educação Infantil e Ensino Fundamental passou a 

denominar-se Escola Municipal do Campo Augusto Pires de Paula - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. O documento possui 315 páginas e está 

organizado da seguinte forma: Apresentação do Histórico da Escola, Regime de 

Funcionamento, Gestão Escolar, Parâmetros de Organização de Grupos e 

Relação Professor/Aluno, Espaço Físico, Instalações e Equipamentos, 

Características da Comunidade e Expectativa da Comunidade a Ser atendida, 

Filosofia da Escola e Princípios Legais e Didáticos- Pedagógicos da Instituição 

e Concepções Didáticos-Pedagógicos, Articulação entre as etapas da Educação 

Básica, Organização Curricular, Referências. 

Na apresentação do Histórico da Escola, há menção sobre a troca de 

seu  nome  por meio da Resolução nº 642/14 de 04/02/2014. No entanto, não se 

apresentam maiores detalhes sobre como ocorreu a decisão sobre a troca de 

nome da Escola para Escola do Campo. Apesar de apontar para a importância 
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do coletivo na construção do PPP, não há nenhuma menção sobre como 

ocorreram os diálogos coletivos para a construção do referido documento.  

Sobre o Regime de funcionamento da escola, há menção sobre os 

horários, com a seguinte justificativa: 

Por se tratar de uma escola do campo onde as distâncias percorridas 
pelos alunos e funcionários são longas, quando houver período 
chuvoso, zelando pela segurança dos alunos muitas vezes há 
necessidade de parar o transporte escolar. A escola oportuniza a 
reposição quando o transporte pode voltar (sic) trafegar normalmente 
com segurança. (PPP EMCAPP, 2015, p. 11). 
 

O documento, aponta que a escola funciona nos  turnos da manhã e 

tarde, com turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental nos seguintes 

horários: Manhã: Entrada: 8 horas- Recreio: 9h45 min às 10 h - Saída: 12 horas 

Tarde: Entrada: 13 horas - Recreio: 14 h 45 min às 15 h - Saída: 17 h. Embora 

se trate desde de 2014 de uma escola do campo, não se faz nenhuma menção 

às adequações necessárias no calendário escolar mencionando no artigo 28 da 

LDB:  

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural;  

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL,1996) 

 
As  atividades agrícolas, de mineração, as fortes geadas e outras 

atividades desenvolvidas no município e as grandes distâncias percorridas pelos 

alunos e seus familiares para ter acesso, por exemplo,  à  saúde, a compras de 

insumos, à  internet, celulares, entre outros, se observa que estas não são 

consideradas no documento. Apenas se considera a questão do transporte 

escolar. 

Sobre a Gestão Escolar, o PPP traz cinco citações sobre a Gestão 

democrática da Escola. Em  uma delas demonstra que  

A pratica da gestão escolar é tratada na LDB (LEI nº 9394, de 1996) 
quando define-se participação dos profissionais de educação na 
elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola bem como a 
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalente, com esse compartilhamento por todos os envolvidos 
tomam-se decisões e se discutem sobre o que se ensina, como se 
ensina e a quem se ensina. (PPP, EMCAPP, 2015 p. 12) 
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Ao se analisar o PPP de 2015 da EMCAPP, e vivenciar a realidade da 

escola todos os dias, pode-se afirmar que não houve a participação dos pais e 

das comunidades para construção do PPP. No referido documento, a 

participação dos pais e familiares é descrita da seguinte forma: 

A Escola procura oferecer oportunidades para a família participar por 

meio de reuniões de pais trimestralmente ou definida conforme 

calendário escolar. Nas reuniões de pais são repassadas informações 

sobre o rendimento escolar dos alunos (através das notas no boletim e 

relatórios), organização da escola de acordo com o Regimento Escolar. 

(PPP, EMCAPP, 2015, p. 14). 

 

Nessa citação, se observa a contradição sobre a gestão democrática da 

escola, na qual a participação dos pais é prevista por meio de reuniões com 

informes sobre o rendimento escolar dos estudantes.  

O  item descrito como Características da Comunidade e Expectativa da 

Comunidade a Ser atendida é bastante simplificado, e em três páginas se 

apresentam poucas informações sobre a comunidade escolar. Apresentam-se 

as mais relevantes. 

Os pais em sua grande parte trabalham no extrativismo mineral e 

vegetal, ou seja, no trabalho de corte de pedras, extração (sic) de 

carvão ou com corte de pinus e eucalipto bem como reflorestamento 

e uma pequena parcela trabalha em outras profissões como pedreiro, 

mecânico e motoristas. E uma pequena parcela das famílias são 

pequenos lavradores, isto é, planta apenas o necessário para sua 

subsistência. De acordo com a profissão dos familiares, alguns alunos 

apresentam uma situação financeira precária, pois a renda familiar não 

ultrapassa um salário mínimo, o que faz com que a família necessite 

receber os auxílios oferecidos pelo Poder Público, como a Bolsa 

Família. Apesar da Escola oferecer o Ensino Fundamental desde 1981 

muitos pais têm pouca escolarização, tendo a maioria completado o 

que seria atualmente o 5° ano do Ensino Fundamental ou 

frequentaram apenas 1 ou 2 anos a Escola, e ainda tem uma 

porcentagem de pais analfabetos ou semi-analfabetos. (PPP 

EMCAPP, 2015, p. 20). 

 

Os poucos dados apresentados sobre a comunidade escolar, de certo 

modo, refletem os dados municipais, os quais apontam o baixo nível de instrução 

municipal 42 de pessoas com mais de 10 anos. O município possui 

                                                           
42 A classificação segundo o nível de instrução foi obtida em função das informações da série e nível ou 
grau que a pessoa estava frequentando ou havia frequentado e da sua conclusão, compatibilizando os 
sistemas de ensino anteriores com o vigente. Fonte: IBGE, 2010 apud SUPLAN, 2016. Dados disponível 
em: 

http://www.planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2407>. 

http://www.planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2407
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aproximadamente 112.377 habitantes (IBGE, 2010). Desses, 57.514 habitantes, 

o que corresponde a 51,18% da população, têm ensino fundamental incompleto;  

22.531 habitantes  têm ensino médio incompleto, o que corresponde a 20,05% 

da população. Apenas 7.697 habitantes têm ensino superior completo, 

representando  apenas 6,85% da população. 

No documento 315 páginas, encontramos apenas 09 menções à 

Educação do Campo. Três (03)dessas menções estão nas poucas referências 

bibliográficas citadas no documento de autores pesquisadores da Educação do 

Campo.  

No item Filosofia, aparecem 05 menções e 01 menção na concepção de 

homem, apresentadas da seguinte forma:.  

O maior desafio desse Estabelecimento de ensino é construir uma 
educação do campo que vise supera (sic) a dicotomia entre rural e 
urbano. O campo e a cidade são dois espaços que possuem lógicas e 
tempos próprios de produção cultural, ambos com seus valores. (PPP 
EMCAPP, 2015, p. 31). 

 
Na mesma página se busca ainda reforçar a importância da Educação do 

Campo, com a seguinte citação: “[...] o lugar não é apenas um quadro de vida, 

mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, 

ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e 

o futuro” (SANTOS, 2001, p. 114, apud PPP EMCAPP, 2015, p. 31). Entende-se 

que a citação poderia ser usada tanto para áreas rurais como urbanas, pois não 

retrata aspectos significativos das especificidades do campo.  

No referido documento é mencionada a autora Roseli Salete Caldart, com 

a seguinte citação “O povo tem direito de ser educado no lugar onde vive, o 

povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar, vinculada à sua 

cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. Para reforçar as palavras 

de Caldart, o documento aponta que 

Compreender o lugar da escola na educação do campo é compreender 
o tipo de ser humano que ela precisa ajudar a formar e como pode 
contribuir com a formação dos novos sujeitos sociais que vem se 

constituindo no campo hoje. (PPP EMCAPP, 2015, p. 32). 

 

No documento não se faz mais menção  sobre “[...] o tipo de ser humano”, 

que a escola precisa ajudar a formar. 

Os  parágrafos seguintes, mas ainda na mesma página, na qual se discute 

a filosofia da educação na escola, reforçam que “[...] na educação do campo, o 
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tema questão agrária é essencial para compreender os determinantes que 

levaram a educação do campo a estar historicamente marginalizada nas 

políticas educacionais”. (p. 32). No entanto, ao analisarmos como a questão 

agrária seria tratada no restante do documento, constatou-se que era a única 

menção sobre o tema no PPP.  

Encontrou-se outra menção sobre Educação do Campo na página 38 do 

documento, quando se refere à  concepção de homem, com a seguinte citação 

O que caracteriza os povos do campo é o jeito peculiar de se 
relacionarem com a natureza, o trabalho na terra, a organização das 
atividades produtivas, mediante mão-de-obra dos membros da família, 
cultura e valores que enfatizam as relações familiares e de vizinhança, 
que valorizam as festas comunitárias e de celebração da colheita, o 
vínculo com uma rotina de trabalho que nem sempre segue o relógio 
mecânico. (D.C.N da Educação do Campo, 2006). (PPP, EMAPP, 
2015, p. 38). 
 

Ao analisar-se o termo povos do campo, também encontramos somente 

09 menções, sendo que 05 ocorrências estão na mesma página 38, já utilizadas 

para descrever a concepção de homem. Como  exemplo, esses ocorrências 

estão grifadas e negritadas para melhor visualização no excerto abaixo: 

Entender o campo como um modo de vida social contribui para auto 
afirmar a identidade dos povos do campo, para valorizar o seu 
trabalho, a sua história, o seu jeito de serem (sic), 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. Em síntese, o campo 
retrata uma diversidade sociocultural, que se dá a partir dos povos 
que nele habitam diferentes modos de viver, de se organizar, de resistir 
no campo. Isso comprova que as escolas do campo possuem uma rica 
diversidade cultural e política. (PPP, EMAPP, 2015, p. 38). 
 

Quanto às outras  duas menções para o termo povo, 01 (uma) aparece na 

p. 38, com a repetição da citação de Caldart já mencionada  acima, e a outra diz 

respeito ao encaminhamento metodológico, como segue: 

O trabalho com estes conteúdos pode fomentar, entre as crianças, 
reflexões sobre a diversidade de hábitos, modos de vida e costumes 
de diferentes épocas, lugares e povos, e propiciar o conhecimento da 
diversidade de hábitos existentes no seu universo mais próximo (as 
crianças da própria turma, os vizinhos do bairro etc.). (PPP, EMAPP, 
2015, p. 66). 
 

Na p. 157, sobre a dança, encontrou-se a seguinte menção: “É importante 

oportunizar o aprendizado das danças folclóricas e culturas nativas para que 

os/as alunos/as conheça (sic) as várias etnias confrontando com a sua própria 

realidade, tais como: “[...] as danças regionais e tradicionais do Brasil e de outros 
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povos”. (PPP, EMAPP, 2015, p. 157). Não há no documento mais nenhuma 

menção no texto da palavra povos, e/ou povos tradicionais. 

Em relação ao termo negro (s), negra (s), se encontrou 01 menção, a qual 

aponta: “A escola deve trabalhar a Capoeira por sua importância histórica e 

social, situando-a como um movimento dos/as negros/as na luta por sua 

liberdade, na relação com seus opressores, refletindo o sistema escravocrata” 

(sic) (PPP, EMAPP, 2015, p. 157).  

Em relação à  questão de raça também ocorreu apenas duas menções 

apontando a necessidade de contribuir “[...] para combater e eliminar quaisquer 

manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”, (p. 22). Também aparece na p. 33 que a escola 

deseja “[...] contribuir para preparar os alunos desta Instituição de ensino para 

que estejam preparados (sic) e não sejam vítimas de discriminação de origem, 

raça, sexo, cor, idade, cultura”.  

Em relação aos termos trabalho no campo, não há nenhuma citação. 

Aparece apenas uma citação sobre o trabalho na terra, e já foi mencionado na 

citação acima sobre as diretrizes do campo, (p. 38). No documento se menciona 

a necessidade de ampliar o significado da inclusão, uma vez que “Essas não 

ficam restritas às pessoas e crianças com necessidades educativas especiais, 

mas se estendem às chamadas “minorias”, como as comunidades 

afrodescendentes e do campo” (p. 30). Na sequência reforça-se que:  

A atenção a estas questões tem aumentado significativamente, tanto 
que em 2003 foi sancionada a Lei 10.639/2003, determinando a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” nos 
níveis Fundamental e Médio da Educação Básica. [...] Contamos ainda 
com diretrizes específicas sobre educação no campo e educação 
indígena, tanto no âmbito federal como estadual. 

 

Ao se analisar a Lei 10.639/2003, verifica-se que esta traz várias menções 

sobre a interdisciplinaridade e a necessidade de se tratar do tema nas diferentes 

disciplinas em todo o ano letivo. O Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico raciais 

para ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana traz reflexões para 

todas as modalidade e níveis de ensino. Para a educação básica, afirma que 

As desigualdades percebidas nas trajetórias educacionais das crianças 
e dos jovens negros nos diferentes níveis de ensino, bem como as 
práticas institucionais discriminatórias e preconceituosas determinam 
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percursos educativos muito distintos entre negros e brancos. (BRASIL, 
2008, p. 48). 
 

Desse modo, ações prioritárias são apontadas como orientações para 

serem desenvolvidas no ensino fundamental. Uma dessas ações que devem ser 

realizadas no ensino fundamental é abordar a temática étnico-racial como 

conteúdo multidisciplinar e interdisciplinar durante todo o ano letivo, buscando 

construir projetos pedagógicos que valorizem os saberes comunitários e a 

oralidade, como instrumentos construtores de processos de aprendizagem. 

(BRASIL, 2008, p. 51). Na análise do PPP da EMCAPP, esses conteúdos são 

apresentados apenas para o ensino de história no 3º ano do ensino fundamental, 

e é somente nesse  item que se menciona a Comunidade Remanescente de 

Quilombo do município, no distrito de Três Córregos, no bairro de Palmital dos 

Pretos.  

No processo de elaboração e construção do PPP da Escola Municipal do 

Campo Augusto Pires de Paula, foram ofertadas algumas horas de capacitação 

destinadas aos  professores. Todos os professores da escola municipal 

participaram de oito encontros para o debate e elaboração do PPP da EMCAPP. 

No início do ano 2014, depois dos encontros para discussões, o PPP  foi 

concluído e encaminhado para a Secretaria Estadual de Educação do Paraná - 

SEED-PR, o qual não foi aceito. Após alguns ajustes, no início de 2015 o PPP 

foi aprovado pelo NRE Área Metropolitana Sul sob o Parecer nº 0156\2015, e o 

Ato Adm. 0472\2015. É relevante mencionar que o Município de Campo Largo 

não tem Regime próprio, para construção e avaliação da educação municipal, e 

segue as instruções da SEED-PR para a elaboração e construção do PPP. A 

referida escola seguiu um roteiro pré-determinado pela SEED, inclusive com 

indicações de referenciais teóricos. O Projeto Político-Pedagógico da EMCAPP 

foi aprovado pelo Núcleo Regional Estadual (NRE) Área Metropolitana Sul 

(AMS), pela técnica pedagógica Soaria Cristina Azevedo, responsável pela 

verificação da legalidade do PPP da educação infantil e ensino fundamental.  
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5.2.2 O PPP do Colégio Estadual do Campo São Francisco 

 

O Projeto Político-Pedagógico do Colégio Estadual do Campo São 

Francisco analisado possui 94 páginas e está organizado conforme indica a 

SEED-PR da seguinte forma: Apresentação, Identificação da Instituição, 

Histórico da Instituição, Objetivos Gerais, Marco Situacional, Marco Conceitual e 

Marco Operacional, Avaliação Institucional e Referências. O documento faz 

menção à Resolução nº 7673/12 de 13/12/2012, na qual se aponta a mudança 

de nomenclatura da Instituição para Colégio Estadual do Campo São Francisco 

de Assis, “assumindo assim suas peculiaridades enquanto Escola do Campo”. 

(PPP, CEECSFA, 2014, p. 8). No entanto, como ocorreu com o PPP da Escola 

Municipal, não há nenhuma informação sobre como ocorreram os debates para 

o processo de mudança. Na apresentação da organização do horário do 

estabelecimento, verifica-se que são os mesmos da escola municipal. No 

entanto, há diferenças no que diz respeito às adequações nos horários do 

colégio em função das necessidades e desafios relacionados aos dias de chuva. 

No documento encontram-se  menções sobre essa questão: 

Frente a tantos desafios, o mais preocupante é em relação aos 

períodos de fortes chuvas que dificultam o funcionamento do transporte 

escolar. A grande maioria de nossos alunos mora a mais de 10 km da 

escola. Todas as estradas de acesso não recebem manutenção 

constante e os períodos de fortes chuvas dificultam o acesso do 

transporte escolar. Desta forma, a tomada de consciência pelos 

professores em relação a sua atuação implicará na realização de um 

planejamento elaborado o mais flexível possível. Além do mais, para 

assegurar o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos de efetivo 

trabalho escolar determinado pela LDB 9394/96, o calendário escolar 

sofre algumas adequações às peculiaridades locais. Há reposições de 

aulas, quando necessário aos sábados ou recessos. Como nossa 

Instituição é servida pelo Transporte Escolar Municipal, em 

cumprimento pleno dos Artigos 23, 26 e 28 da Lei, as datas para 

reposições são elaboradas e organizadas juntamente com a Direção 

da Escola Municipal Augusto Pires de Paula, sem com isso reduzir o 

número de horas letivas previstos. (PPP EECSFA, 2014, p. 25). 

 

Na prática, infelizmente o que está descrito nos PPPs das duas escolas 

pesquisadas não ocorre, em função de uma série de circunstâncias, como, por 

exemplo, a organização do transporte escolar para reposição de dias letivos. Ao 

contratar o serviço de empresas terceirizadas não são mencionadas as 
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particularidades e especificidades das escolas do campo. Desse modo, os 

alunos ficam prejudicados, pois as empresas terceirizadas não fazem reposições 

após terem cumprido o calendário acordado com o município dentro dos 

duzentos dias letivos contratados. Na educação, em especial no campo, é 

possível que ocorram situações não previstas no momento da contratação do 

transporte, por exemplo: a greve de professores e funcionários, dias de chuva, 

estradas mal conservadas, avarias no transporte, grandes distâncias de algumas 

comunidades-escolas, cerca de 45km, aulas de campo (as quais necessitam de 

solicitações especiais para o pagamento de adicionais), o que muitas vezes 

passa a ser um fator de impedimento para realização desses  trabalhos, entre 

outros. 

A descrição das características da comunidade escolar é praticamente o 

mesma encontrada na Escola Municipal, já colocada na análise do PPP da 

Escola Municipal. 

No que diz respeito à Gestão Democrática, há 07 menções, sendo que 05 

estão no corpo de texto, enquanto duas são citadas somente nas referências. 

Ao se analisar os textos sobre gestão democrática, verifica-se que a participação 

da comunidade é contemplada; no entanto, se dá somente por meio da APMF, 

Conselho Escolar e Grêmio Estudantil quando são convocados. 

A comunidade atua no Colégio através da APMF, Conselho Escolar e 

Grêmio Estudantil, participando das reuniões quando convocados. Os 

participantes são respeitados, ouvidos e as decisões são tomadas 

levando-se em consideração a opinião da maioria fazendo-se valer o 

princípio de uma gestão democrática. (p. 54). 

 

Para Veiga (2000, p. 119), a participação da comunidade nas instâncias 

colegiadas está ocorrendo apenas como forma de se cumprir a legislação. De 

modo geral, a escola, ao programar encontros de pais e mestres, limita-se a 

reuni-los em atividades que não retratam a realidade em que vivem os jovens e 

seus pais. As atividades ficam restritas à superficialidade que cerca o contexto 

escolar, sem diálogos sobre a realidade das escolas e das comunidades que a 

frequentam. Segundo Souza (2011, p. 33), na escola do campo o sujeito é 

essencial na definição do projeto político-pedagógico e na organização do 

trabalho pedagógico A escola, por ser pública, não poderá deixar de criar 

mecanismos para envolver a comunidade em seu cotidiano. Mesmo a escola 

que atenda às camadas menos favorecidas pode desenvolver trabalho com os 
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pais, levando-os a compartilhar das decisões e compreender a importância de 

sua participação nas decisões. (VEIGA, 2000, p. 119). 

A escola em questão reconhece que a participação do grêmio estudantil 

nas decisões está aquém do desejado:  

Quanto ao Grêmio Estudantil, reconhecemos que é de fundamental 

importância para a participação dos alunos dentro da comunidade 

escolar, porém, é notória a dificuldade em fazer com que esta 

agremiação de fato seja representativa dentro da escola (PPP, 

CEECSFA, 2014, p. 54). 

Sendo assim, fica evidenciado que não se construiu ainda na escola a 

cultura de participação espontânea, uma vez que esta depende de convocação. 

Paro (1997) recomenda que: “Na medida em que se conseguir a participação de 

todos os setores da escola: educadores, alunos, funcionários e pais nas decisões 

sobre seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para 

pressionar os escalões superiores a dotar a escola de autonomia e de recursos”. 

(1997, p. 12). 

Os Objetivos Gerais para educação da CECSFA são os seguintes: 

Garantir para os povos do campo uma Educação Básica 

comprometida com um modelo de desenvolvimento socialmente justo, 

economicamente viável, ecologicamente sustentável e culturalmente 

aceito.  

Assegurar ao aluno o processo ensino-aprendizagem de 

qualidade, garantindo a igualdade de condições para o acesso, 

permanência e sucesso na escola.  

Propiciar o envolvimento da comunidade escolar, em todas as 

decisões, seja pedagógico ou administrativo, de forma a estabelecer 

um relacionamento construtivo, onde todos possam usufruir os 

benefícios do trabalho em conjunto. (PPP, CEECFA, 2014.p. 9). 

 

Em relação ao primeiro objetivo geral apresentado no PPP da referida 

escola, verifica-se que é parte do artigo 2 da Política Nacional de Educação do 

Campo, que trata dos princípios da Educação do Campo:  

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos 
para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das 
unidades escolares como espaços públicos de investigação e 
articulação de experiências e estudos direcionados para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente 
sustentável43, em articulação com o mundo do trabalho (BRASIL, 
2010). 

 

                                                           
43 O grifo é nosso, para marcar a semelhança da frase. 
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Assim, ao analisar os outros dois objetivos, verifica-se que as 

especificidades da escola do campo que se deveriam ser almejadas  no PPP 

não são consideradas, pois os objetivos são genéricos e nem sequer se  

mencionam as especificidades locais das comunidades do Distrito de Três 

Córregos. 

Em relação aos termos Educação do Campo, o documento apresenta 07 

menções, sendo que 01 aparece no sumário e outra no título Concepção de 

Campo e Educação do Campo e suas relações. As outras 05 menções aparecem 

no texto como segue: 

No item sobre o Diagnóstico da Realidade, se afirma que; “Vivemos na 

realidade da Educação no (sic) Campo, onde num âmbito nacional atendemos a 

uma necessidade diferenciada com relação a outras entidades” (p. 20). “[...] a 

concepção de educação do campo que devemos ter como referência é de que o 

campo não é um conglomerado de pessoas “incultas” isoladas do mundo urbano 

e “desenvolvido” (p.23). Essas são as únicas menções encontradas no 

diagnóstico da Realidade sobre a Educação do Campo. 

O marco conceitual é dividido em dezoito subitens, descritos em 18 

páginas, e afirma que “[...] levando em conta a cidadania ativa, deve se 

considerar a Educação do Campo com respeito à suas particularidades sem 

deixar de lado que o cidadão do campo possui os mesmos direitos e deveres de 

qualquer outro. (p. 33). Ainda no marco conceitual, no item Concepção de 

Campo e Educação do Campo e suas relações, (p. 40), consta-se:  

No âmbito da educação do campo, o objetivo é que o estudo tenha a 
investigação como ponto de partida para a seleção e desenvolvimento 
dos conteúdos escolares, de forma que possa valorizar as 
singularidades regionais e localizar as características nacionais, tanto 
em termos das identidades sociais e políticas dos povos do campo, 
quanto em termos da valorização da cultura construída nos diferentes 
lugares do país. (PPP, CEECFSA, p. 40). 
 

Ao se analisar o que está descrito no documento, buscou-se verificar 

quais eram as referências utilizadas para nortear o marco conceitual que foram 

utilizadas para guiar a construção no PPP de 2014 da CEECSFA. Verificou-se 

que não há nenhum dos documentos que são referenciais específicos para 

Educação do Campo no Brasil e no Paraná, como, por exemplo, a Resolução 

CNE/CEB Nº 1, de 3 de abril de 2002, que institui as Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo; a Resolução Nº 2, de 28 de abril de 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=13800&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=13800&Itemid=
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2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do 

Campo; o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a 

política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária - PRONERA. Nem mesmo há menções relacionadas às Diretrizes 

Curriculares da Educação do Campo do Estado do Paraná. Também não 

encontramos referencias de nenhum pesquisador da Educação do Campo. No 

entanto,  notam-se no texto algumas tentativas de se modificar os trechos que 

estão contidos em alguns documentos, o que faz com que os textos fiquem 

confusos e nem remetam aos documentos oficiais. 

Em relação ao termo povos do campo, há 08 menções. A primeira aparece 

nos objetivos, já apresentados. No Diagnóstico da Realidade os povos do campo  

menciona-se o termo da seguinte forma:  “ é necessário fazer uma distinção dos 

termos “rural” e “campo”. E demonstra-se que: “A concepção de rural representa 

uma perspectiva política presente nos documentos oficiais, que historicamente 

fizeram referência aos povos do campo como pessoas que necessitam de 

assistência e proteção, na defesa de que o rural é o lugar de atraso” (p. 39). Já 

a concepção de campo tem o seu sentido cunhado pelos movimentos sociais no 

final do século XX, em referência à identidade dos povos do campo, valorizando-

os como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à vida na 

terra. (p. 39). Não é apresentada nenhuma referência para se apontar as 

distinções entre rural e campo.  

No entanto, Souza (2011) aponta uma série de diferenças entre educação 

rural e educação do campo. Desse modo, para uma escola que se pretende 

escola do campo, há necessidade de aprofundamento teórico do corpo docente, 

para que discussões coletivas adentrem a vida escolar e as salas de aulas, 

especialmente por se entender que não é possível construir uma abordagem 

coletiva de educação do campo se não se conhece sua história e trajetória de 

lutas, seus princípios e principalmente as diferenças entre os interesses 

divergentes entre uma educação rural e do campo.  

Para Souza, é necessário compreender que “Pessoas de direito são 

aquelas cuja identidade política é dada pela organização em movimentos 



125 

 

sociais, e a identidade sociocultural é dada pelo modo de vida e pelas relações 

sociais de trabalho no campo”. (SOUZA, 2011, p. 72). 

Algumas diferenças principais entre a educação rural e educação do campo 

foram organizadas por Souza (2015) e são demonstradas a seguir no Quadro 6 

 

QUADRO 6 – DIFERENÇAS ENTRE A EDUCAÇÃO RURAL E A EDUCAÇÃO 

DO CAMPO 

EDUCAÇÃO DO CAMPO EDUCAÇÃO RURAL 

DOS FUNDAMENTOS DOS FUNDAMENTOS 

 Vincula-se a um concepção 
sociocultural e problematizadora do 
mundo e da educação. Coloca em 
evidencia a disputa entre dois 
projetos para o Brasil. O projeto dos 
povos do campo e o projeto do 
agronegócio em grande escala.  

 Tem o homem e a mulher como 
sujeitos da história e da escola. 

 Ideologia da sustentabilidade 
socioambiental e da transformação 
do modo de produção capitalista. 

 Movimentos sociais indagam a 
realidade das escolas rurais. 

 Movimentos sociais indagam a 
gestão e o processo pedagógico. 

 Constituição de uma esfera pública 
(governos e sociedade civil) para 
definição de políticas públicas de 
educação do campo. 

 Articulada a um projeto de campo e 
um projeto de país. 

 Valorização do trabalho, cultura, 
educação e identidade. 

 Produção coletiva do conhecimento. 
 Preocupação com a formação 

humana. Educação do campo não se 

resume à educação escolar. 
 

 

 Vincula-se a uma concepção 
bancária de educação que não 
interroga os conflitos de classe. 

 Tem-se o homem do campo como 
sinônimo de atraso. Prescreve-se a 
educação que é necessária para 
ele. 

 Ideologia do capitalismo agrário. 
 Governos determinam gestão 

educacional. 
 Precariedade na implantação das 

escolas públicas. 
 Os municípios são responsáveis 

pelos anos iniciais do Ensino 
Fundamental entre os povos do 
campo. 

 Extensão rural é um dos meios de 
superar o atraso da população do 
campo. 

 Preocupação em levar 
conhecimentos para o trabalhador do 
campo, que era considerado 
“ignorante”. 

 Tratamento infantilizado dos adultos 
nos projetos governamentais de 
educação de adultos. 

 Preocupação com a formação 
escolar. A educação rural resumia-se 
à escola e aos projetos de extensão 
rural. 

EDUCAÇÃO DO CAMPO EDDUCAÇÃO RURAL 

DA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 Papel do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
1980.  

 ENERA – Encontro Nacional de 
Educação na Reforma Agrária. 

 I Conferência Nacional: Por uma 
Educação Básica do Campo. 

 Década de 1930 – Ideário da Escola 

Nova. Manifesto dos Pioneiros da 

Educação. 

 Leis Orgânicas da Educação, 1942 

Fundo Nacional do Ensino Primário 

(Decreto 4.958 – providências em 
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 PRONERA – Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária. 

 Movimento Nacional da Educação 
do Campo. 

 Práticas Educativas em parcerias: 
educação básica, ensino médio, 
educação superior, pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu. 

 Licenciaturas em Educação do 
Campo 

 Cursos de Agroecologia. 
 Produção de material bibliográfico. 
 Construção das diretrizes nacionais 

(2002). 
 Construção das diretrizes 

complementares (2008) 
 Pacto da Educação do Campo 

(2010). 
 Nos estados: comitês, fóruns, 

diretrizes, resoluções, materiais 
didáticos pedagógicos 

 
 

relação às escolas localizadas no 

meio rural). 

 Cooperação financeira entre 
municípios e estados. Estados 
deveriam aplicar 15% da receita e 
elaborar convênios com os 
municípios, que aplicariam 10%. 

 Ensino primário a cargo do Estado. 
Estados colocaram para os 
municípios a responsabilidade pelas 
escolas rurais ensino primário. 
Cabia ao município contratar os 
professores, abrir e fechar escolas. 
O poder público ficava responsável 
pelo salário dos professores. 

 Interrupção das aulas em função das 
intempéries climáticas. 

 Décadas de 50, 60 e 70: programas 
governamentais, educação 
comunitária, alfabetização, 
convênios. 

 Questionamento do alto número de 
analfabetos. 

 Constituição de 1988: vínculo de 
trabalho docente. Concursos. 
Modifica-se, aos poucos o perfil dos 
professores das escolas rurais. Vide 
dados estatísticos. 

 LDB 9.394/96 – artigos sobre 
educação rural 

EDUCAÇÃO DO CAMPO EUCAÇÃO RURAL 

POLITICAS POLITICAS 

 Centralidade na construção de uma 
esfera pública. 

 Demandas vêm dos movimentos 
sociais. 

 Direção da pauta é dos 
trabalhadores organizados. 

 Centralidade no ideário do Brasil 
urbano. 

 Direção da pauta a partir do governo 
para os trabalhadores. 

EDUCAÇÃO DO CAMPO EDUCAÇÃO RURAL 

 PRÁTICA PEDAGÓGICA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 Planejamento: preocupação com a 
construção coletiva do Projeto 
Político Pedagógico e do 
planejamento do ensino. 

 Formação continuada de 
professores. 

 Conteúdos: livros didáticos, demais 
materiais presentes na escola. 
Ainda é um desafio, pois se busca 
um material didático-pedagógico 
que valorize o trabalho, a cultura, a 
identidade e a organização dos 
povos do campo. 

 Planejamento: centrado no livro 
didático e na ideologia do Brasil 
urbano. Projeto Político-
Pedagógico idêntico ao das 
escolas do urbano. 

 Conteúdos: centralidade no livro 
didático. 

 Relação professor-aluno: 
hierárquica e de atenção voltada ao 
cuidado do aluno. 

FONTE: SOUZA, 2015. (Adaptado pela autora). 
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Ao analisar os quadros e as discussões apresentadas pela autora, e 

compará-las com o que é apresentado nos Projetos Político Pedagógico das 

escolas analisadas, verifica-se que mesmo com a mudança do nome das escolas 

para Educação do Campo, e com a indicação de que os PPPs não foram 

construídos coletivamente, nota-se que ainda não há apreensão de concepções 

teóricas, de forma que não se incorporaram, nem na teoria nem nas práticas 

pedagógicas, os princípios e fundamentos da educação do campo. A 

compreensão da educação do campo no Brasil requer análise da materialidade 

de sua origem, bem como os desdobramentos decorrentes da experiência 

gerada a partir dos espaços públicos que lhe deram consistência e consolidação. 

(SOUZA, 2015). 

Em relação à palavra negro (os)/negra(as), encontramos poucas 

menções, apenas uma para negro, quando são  mencionadas as atividades da 

equipe multidisciplinares, instituídas por Instrução da SUED/SEED, de acordo 

com o disposto no art. 80 da Deliberação nº 04/06 – CEE/PR, com a finalidade 

de orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à Educação das 

relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena ao longo do período letivo (PPP, CECSFA, 2014, p. 72). E 

outra ao se referir à  identidade dos povos do campo que incluem “[...] categorias 

sociais como posseiros, bóias-frias, ribeirinhos, atingidos por barragens, 

assentados, acampados, arrendatários, pequenos proprietários, colonos ou 

sitiantes, caboclos dos Faxinais, comunidades negras rurais, quilombolas e 

também as etnias indígenas” (PPP, CEECSFA, 2014, p. 30). 

Em relação ao termo raça, racial e racismo, encontramos menção ao 

combate ao racismo realizado pela equipe multidisciplinar. Conforme o PPP 

(2014, p. 56), essa equipe  

[...] realiza formação permanente com os demais profissionais de 
educação e comunidade escolar, subsidiando todo o contexto escolar 
na realização de ações de enfrentamento ao preconceito, 
discriminação e racismo no ambiente escolar, apoiando professores, 
equipe pedagógica, direção, direção auxiliar, funcionários, pais, mães 
e alunos. (PPP, CEESFA, 2014, p. 56).  
 

Meu filho é aluno do CECSFA. Perguntei a ele se participou de discussões 

sobre o termo raça, racial e racismo na escola e a resposta foi não. O CECSFA 

atende quilombolas e  essa discussão deveria ser teorizada nas práticas 
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pedagógicas das escolas pesquisadas, a exemplo dos camponeses que hoje 

estão na cantarias, os faxinalenses que frequentam as escolas pesquisadas 

desde 1992.  

Os povos faxinalenses só são mencionados uma única vez no texto do 

PPP e o quilombo Palmital dos Pretos é mencionado três vezes. Uma quando 

se refere ao fechamento das escolas rurais isoladas, outra quando aponta o 

percentual dos alunos das comunidades, e a última quando é informada que a 

escola atende alunos quilombolas da comunidade Palmital dos Pretos. Como 

mãe de aluno do ensino médio e participante da APM, jamais presenciamos 

discussões relativas às questões de preconceito e racismo na escola Estadual, 

e como professora da Escola municipal iniciamos uma discussão sobre 

educação do campo em 2013 para a elaboração e construção do PPP da 

EMCAPP, que resultou em oito encontros, conforme mencionado anteriormente 

no texto.  Com relação à formação continuada não há distinção na mesma 

campo\cidade.  

 

5.2.3 Analise dos questionários aplicados na turma do 3º ano do ensino médio   

 

Para problematizar a realidade dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

é necessário ouvi-los. Desde modo, elaborou-se um instrumento de pesquisa 

contendo seis questões abertas, para serem aplicadas a 28 alunos do ensino 

médio (mediante autorização expressa no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado pelos estudantes ou por seus pais, no caso dos menores 

de idade). A escolha desse grupo participante na pesquisa foi intencional, por 

considerar que a maioria desses  alunos percorre um longo caminho nas escolas 

pesquisadas, alguns estão matriculados deste os 04 anos de idade. Agora que 

possuem entre 17 e 20 anos, muitos desses alunos deixarão a escola básica e 

entrarão no mundo do trabalho. Para muitos, esse poderá ser o último momento 

de escolarização, caso não haja novos programas e políticas públicas que 

intervenham na realidade educacional municipal. Por várias e complexas 

razões, como, por exemplo, em virtude da realidade rural em que vivem, há falta 

de instituições de ensino superior públicas mais ou menos próximas às suas 

residências, há falta de programas de transporte escolar para que esses jovens 
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possam se deslocar às instituições de ensino superior públicas mais distantes. 

Até mesmo para os desejam acesso a cursos superiores em EAD é difícil, pois 

em muitas comunidades rurais em que vivem esses  alunos não há sinal de 

internet, nem de dispositivos móveis como celulares e tabletes.  

Na primeira questão, procuramos saber se os estudantes buscavam 

continuar seus estudos. Nas respostas obtidas, apenas seis afirmam que 

buscam continuar os estudos em nível superior, e mencionam que tentaram 

vestibular para os seguintes cursos: Técnico em eletrotécnica, Engenharia 

Mecânica, Matemática, Física, Administração e Logística.  

Nota-se pelas escolhas profissionais que não há menções por exemplo a 

cursos como agronomia, veterinária, engenharia florestal, geologia ou outros 

mais voltadas às atividades desenvolvidas na região, já que as ofertas são 

essencialmente em atividades rurais voltados à produção familiar, ao 

agronegócio e à mineração, o que era possível de se esperar considerando a 

realidade rural vivida por esses jovens.  

Porém, a maioria, 20 alunos, afirmam que querem apenas trabalhar. 

Desses, 08 dizem que por enquanto não vão continuar os estudos, mas não 

descartam a possibilidade de um dia voltar a estudar. 

Sobre a localidade onde vivem, obtivemos as seguintes respostas: 02 

residem no Município de Ponta Grossa no Distrito de Itaiacoca, um no faxinal 

Sete Salto de Baixo e outro na comunidade tradicional Sete Salto de Cima. 

Outros 25 alunos moram no Distrito de Três Córregos, nas seguintes 

comunidades: Taquara, Santa Cruz, Árvore Alta, Córrego Fundo, Morro Grande, 

Taquara dos Pires, Barreiro, Estrada do Cerne Km 44. Dos respondentes 

apenas 01 é quilombola do Palmital dos Pretos.  

Em relação ao início da Escolarização, dos 28 respondentes, 18 iniciaram 

sua escolarização na Escola Municipal Augusto Pires de Paula, e 07 alunos 

vieram de outras escolas municipais, 02 do centro de Campo Largo, 02 da 

Ferraria, 01 de Bateias. Em relação ao gênero dos respondentes, 11 são do 

gênero masculinos e 17 femininos. A idade dos respondentes varia de 17 a 20 

anos. 

Na questão 3 perguntamos se os alunos já trabalhavam e que atividades 

exerciam. Dos respondentes 09 afirmam que não trabalham, só estudam. Os 
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outros 17 alunos afirmam que já trabalham e mencionam diferentes atividades: 

01 trabalha na agricultura com os pais, 01 trabalha em chácara com serviços 

gerais, 01 com a produção de carvão da família, 02  na empresa de 

reflorestamento de eucalipto e pinus, 01 trabalha em mercado, 01 como diarista 

em casa de família, 01 como estagiária ia em posto de saúde, 10 trabalham com 

corte de pedras. Apenas dois alunos não responderam essa questão. 

Na questão 4 procurou-se identificar como a escola e os conteúdos 

estudados nas disciplinas têm  servido para suas vidas. Obtivemos como 

respostas três diferentes abordagens. No primeiro conjunto de respostas, 12 

alunos mencionam a importância da escola e dos conteúdos para garantir um 

“futuro melhor” para que possam “ser alguém na vida”, alguns asseguram que 

sem a escola “não somos nada”, outros afirmam “a escola é onde aprendemos 

tudo que somos”. Numa primeira leitura, das respostas, ocorreu o seguinte 

questionamento: Como assim, sem a escola não somos nada? Precisamos ser 

alguém? Como é possível alguém não se sentir nada, em uma realidade na qual 

se convive em comunidades, onde muitas pessoas nem sequer sabem ler e 

escrever? Quais são os valores advindos desses pensamentos? É a 

representação que lhes passam os professores, a mídia, os pais ? 

Para se compreender melhor estas questões, recorreu-se a alguns 

autores que também encontraram em suas pesquisas respostas semelhantes. 

Uma das autoras é Maria Zenaide Alves, a qual, em seu doutorado, defendeu a 

tese em 2013 intitulada: Ser alguém na vida. Condição juvenil e projetos de 

vida de jovens moradores de um município rural da microrregião de 

governador Valadares-MG. A partir da leitura da referida tese, compreendemos 

que nas respostas desses jovens alunos havia em seus escritos a necessidade 

de se ter reconhecimento. Alves, (2013) demonstra que o objetivo de sua 

pesquisa foi responder a duas perguntas centrais: como se caracteriza a 

condição juvenil em um município rural marcado  pela cultura da migração e  de 

que modo os jovens de áreas rurais organizam e elaboram seus projetos de 

vida? A autora responde às questões afirmando que a condição juvenil no 

contexto rural, 

[...] é marcada por aspectos sociais, econômicos e culturais híbridos, 
ora apresentando fortes marcas da modernidade, ora com fortes 
nuances das sociedades tradicionais, ora marcada por aspectos 
culturais globais, ora locais. Essa hibridez no contexto se reflete nos 
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projetos de vida dos jovens que se veem, por vezes, divididos entre os 
valores modernos e tradicionais, entre o local e o global, entre o projeto 
individual e o familiar e entre as vantagens e desvantagens de sair ou 
permanecer longe dos grandes centros urbanos. (ALVES, 2013 p. 6). 

 
A partir dessas abordagens, as afirmações dos alunos ficaram mais 

compreensíveis, pois os jovens participantes da pesquisa, que vivem em áreas 

rurais, também querem sair da invisibilidade, nem que para isso precisem deixar 

suas comunidades. De acordo com a produção acadêmica em torno da 

juventude rural, feita por Weisheimer (2005) e mencionada por Alves (2013, p. 

150), os principais aspectos que caracterizam a condição juvenil no campo são 

a invisibilidade e a migração. Desse modo, os jovens querem ser ouvidos, 

querem ser alguém na vida, o que significa, como relata um dos adolescentes 

participantes da pesquisa de Alves (2013, p. 183) “[...] ser reconhecido, ter o 

respeito da sociedade, ser enxergado e conhecido. Ser ouvido e respeitado. Ser 

valorizado. Enfim, sair da condição de invisibilidade, deixar de ser um ‘João 

Ninguém”. 

No segundo conjunto de respostas 10 alunos mencionam importância 

fundamental das brincadeiras, das amizades que construíram ao longo dos anos 

na escola, das relações comunitárias que construíram e que ficará para sempre, 

o convívio em sociedade, o envolvimento com as pessoas, o crescimento social. 

E os outros 06 alunos mencionam a aquisição de alguns conhecimentos, como: 

os conhecimentos tecnológicos, da oportunidade de conhecer determinados 

lugares por meio de passeios com a escola, de conteúdos que caem em 

vestibulares, para preparação e o ingresso em faculdades. 

Nessas respostas, identificam-se as marcas da modernidade e do ideário 

urbano e dos aspectos culturais globais e também fortes laços com as marcas 

das sociedades tradicionais e das culturas comunitárias. Os jovens também 

almejam ter mais contatos com algumas vantagens típicas dos grandes centros 

urbanos, como os shopping-centers, as baladas, os cinemas, enfim todos os 

ideários típicos do universo urbano e tão divulgado em todas as mídias. Mas, 

por outro lado, também desejam manter as tradições locais, as relações 

comunitárias, que são tão importantes para manutenção dos laços de amizades, 

das brincadeiras, dos compartilhamentos. Como aponta Alves (2013 p. 110), 

mencionando Goldrin (1998), “[...] comunidade envolve um senso de história e 
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identidade compartilhadas e significados mutuamente compreendidos” 

(GOLDRIN, 1998, p. 173 apud ALVES, 2013, p. 110). 

Na questão 5, perguntamos que, se eles se pudessem mudar algo nas 

escolas e na educação, o que mudariam. Obtivemos como respostas de apenas 

01(um): “Eu seria como os professores deste colégio são, porque são muito 

bons educadores”. No geral, os alunos reivindicam aulas mais dinâmicas, mais 

próximas às suas realidades e com mais respeito às suas ideias. 

Um aspecto expressivo para a compreensão da condição juvenil nesse 

contexto diz respeito à dimensão da cidadania, relativa aos direitos e deveres 

dos jovens e à participação. No entanto, na análise do PPP da CEECSFA, 

(2014, p. 54) ficou evidente que, de modo geral, os jovens não têm  lideranças 

que possam representá-los. Sendo assim, os jovens ficam restritos à  

organização de atividades como gincanas e campeonatos, como demonstra o 

próprio PPP.  

Quanto ao Grêmio Estudantil, reconhecemos que é de fundamental 
importância para a participação dos alunos dentro da comunidade 
escolar, porém, é notória a dificuldade em fazer com que esta 
agremiação de fato seja representativa dentro da escola. Possuímos 
uma diretoria constituída, mas percebemos que ainda faltam liderança 
e iniciativa dentro do grupo. O trabalho do grêmio estudantil tem sido 
basicamente no auxílio à organização de gincanas e campeonatos 
inter-classe. Temos como proposta que os trabalhos do Grêmio 
Estudantil sejam mais efetivos para que nossa Instituição possa contar 
com um órgão ativo e participativo e atuante na defesa dos interesses 
individuais e coletivo dos alunos, incentivando o desenvolvimento de 
seus membros. (PPP CEECSFA, 2014, p. 54). 

 

Nas respostas dos alunos evidencia-se a necessidade de a escola e seus 

professores reverem as práticas pedagógicas para as aulas se tornarem mais 

dinâmicas, interativas e inovadoras com mais aulas de campo, que despertem 

mais o interesse, a motivação e entusiasmos dos alunos e facilitem o 

aprendizado. Vários apontam para essas necessidades: 

 
Eu faria aulas mais divertidas, usando coisas que os alunos 

gostam de fazer, para repassar o conteúdo. Assim, aprenderiam mais 
facilmente e com mais entusiasmo.  

Materiais mais interativos com ótimas explicações 
Desenvolveria aulas para que os alunos aprendessem de 

forma mais fácil e divertida, com mais aulas práticas e menos falação. 
Faria aulas com novos materiais mais dinâmicos incentivando os 
alunos a irem mais para a escola 

Aulas mais dinâmicas com muito entretenimento referente à 
matéria, que fossem divertidas e sérias ao mesmo tempo.  
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Eu interagiria mais com alunos, faria mais brincadeiras em 
horas adequadas. 

Mais atividades voltadas à música, arte e desenhos etc 
Eu iria ser brincalhão e desenvolveria tudo com muito 

profissionalismo e iria ser amigo dos meus alunos, mas quando fosse 
a hora de fazer atividades era para ser feito na hora. 

Eu desenvolveria um jeito que os meus alunos interagissem 
mais comigo, de uma forma que facilitasse o aprendizado deles. 

Com conteúdos novos, aulas de campo, passeios e outros 
Aulas fora da sala de aula, com vídeos, e outras atividades 

que tornassem as aulas menos chatas. 
Eu daria mais teatro, danças e saraus. 
Com aulas mais práticas e inovadoras (ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO DO CEESFA, 2015). 
 

Na convivência diária com alunos e professores, não se pode afirmar com 

certeza que a escola tenha compreensão dos objetivos do ensino, sobretudo 

após analisar o PPP do Colégio Estadual. Nesse sentido,  demonstra Franco 

(2015, p. 613) que  

As práticas, para operarem, precisam do diálogo fecundo, crítico e 
reflexivo que se estabelece entre intencionalidades e ações. A retirada 
dessa esfera de reflexão, crítica e diálogo com as intencionalidades da 
educação implica o empobrecimento e, talvez, a anulação do sentido 
da prática educativa. 

 

O que chama a atenção nas respostas obtidas é o fato de alguns alunos 

apontarem para a necessidade de respeito, chamando atenção para o 

tratamento igualitário, a necessidade de dedicação, de conteúdos que fossem 

importantes para as suas vidas, de serem prioridade, da importância relação 

professor - aluno. Da necessidade de o professor chamar atenção para o valor 

do estudo, de conteúdos voltados para o campo e para melhoria de vida no 

campo 

Faria aulas com muito respeito com alunos e diferenciadas 
Eu gostaria de aulas com mais respeito aos alunos, tratando 

todos iguais, fazendo aulas mais divertidas com coisas novas. 
Eu teria muita dedicação e daria o meu melhor para os alunos 
Mais aulas práticas, sem muita falação e conteúdos que 

fossem mais importantes para a vida dos alunos, pois temos que 
aprender a conviver em sociedade.  

Minhas aulas seriam voltadas para a vida no campo, trazendo 
junto aos conteúdos técnicas para a agricultura e também projetos 
para melhorar a vida no campo. 

Tentaria ao máximo fazer o aluno primeiro de tudo saber o real 
valor do estudo e depois dar o melhor aprendizado possível. 

Quando se tem uma boa relação com o professor pode-se ter 
uma boa aula (ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CEESFA, 2015). 

 

Vários autores apontam para a necessidade de se considerar a falta 

histórica de políticas para juventude seja nas áreas urbanas ou rurais. Alves 
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(2013, p. 20) menciona que Eduard Spranger, em meados do século passado, 

já mostrava a necessidade de atenção especial nessa etapa da vida. “Em 

nenhuma fase da vida possui o homem tão forte necessidade de ser 

compreendido como na adolescência. Parece que apenas mediante profunda 

compreensão seria possível ajudá-lo a sair de suas dificuldades de ser que 

evolui” (SPRANGER, 1970, p. 19, apud ALVES, 2013, p. 20). Para Castro a 

juventude “[...] nunca foi um tema privilegiado nem mesmo dentro do campo de 

debate sobre a questão agrária”, embora essa conjuntura esteja em franca 

mudança (2007, p. 128). Desse  modo, podemos compreender que não fez parte 

da formação dos professores refletirem sobre os vários aspectos da juventude, 

em especial sobre as políticas voltadas para esse grupo.  

Para Spósito e Carraro (2009), as representações sobre os segmentos 

juvenis no Brasil “ora investem nos atributos positivos”, apontando-os como 

responsáveis pela mudança social, “ora acentuam a dimensão negativa dos 

problemas sociais” e do desvio da juventude. Nos anos de 1960 a juventude era 

um “problema” na medida em que podia ser definida como protagonista de uma 

crise de valores e de um conflito de gerações essencialmente situado sobre o 

terreno dos comportamentos éticos e culturais. Na década de 1970 os 

“problemas” de emprego e de entrada na vida ativa passaram a ser o foco dos 

estudos sobre a juventude, quase a transformando em categoria econômica. Na 

década de 1990, com uma compreensão expandida de direitos, “alguns setores 

da sociedade brasileira têm se voltado para a discussão da situação dos 

adolescentes e dos jovens, cuja expressão maior reside no Estatuto da Criança 

e Adolescente (ECA – Lei Federal Nº 8.069), promulgado em 13 de julho de 

1990”. (SPÓSITO E CARRARO, 2009, p. 181).  

Segundo Alves (2013, p. 23), “[...] os momentos que se seguem a esse 

período abordam a juventude do ponto de vista do risco, cujo corolário são as 

políticas universalistas com base em critérios etários, como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que restringe essa categoria a um limite de 

idade que é 18 anos”. Para a referida autora, embora o ECA seja importante e 

necessário, os efeitos do prazo de tempo delimitado legalmente, que não 

conseguem garantir condições adequadas para transição trazem 

desdobramentos efeitos perversos. Assim, entende-se que é difícil definir o 
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momento exato de início e término da juventude, especialmente quando 

consideramos os jovens do campo, uma vez que não há uma única juventude 

rural, um único modelo de jovem rural. São sujeitos sociais com considerável 

diversidade, que possuem algumas características, modos e pertencimentos 

identitários correspondentes. Desse  modo, entendemos que outro documento 

importante é o Estatuto da Juventude,44 Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. 

Segunda essa legislação, é considerado jovem no Brasil pessoas com idade 

entre 15 e 29 anos, o que poderá ampliar as potencialidades e possibilidades de 

conquistar condições adequadas para transição para o mundo adulto.  

Após essas considerações procuramos saber dos jovens participantes da 

pesquisa quais eram seus sonhos, projetos de vida, o que almejavam para suas 

vidas, pois conforme Dayrell (s.d. p. 3), mencionado por Alves, (2013, p. 164)  

Quanto mais o jovem conhece a realidade em que se insere, 
compreende o funcionamento da estrutura social com seus 
mecanismos de inclusão e exclusão e tem consciência dos limites e 
das possibilidades abertas pelo sistema na área em que queira atuar, 
maiores serão as suas possibilidades de elaborar e de implementar o 
seu projeto. As duas variáveis demandam espaços e tempos de 
experimentação e uma ação educativa que a possa orientar.  

 

Neste sentido, ao elaborar as perguntas, se buscou identificar nos 

desejos e projetos futuros dos alunos se eles identificavam suas possibilidades 

e potencialidades, orientadas por uma ação educativa. Obtivermos variadas 

respostas, apresentadas a seguir. 

A continuidade dos estudos faz parte do projeto de vida de apenas nove 

alunos. No entanto, volta à tona o desejo de construir um futuro melhor, ser 

alguém bem formado, ser alguém na vida, ser feliz, ter uma formação para lutar 

pelo bem da sociedade, tentar ter um futuro melhor financeiramente para si e 

sua família. Como já vimos antes, é necessário “ser reconhecido, ter o respeito 

                                                           
44 A Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos Jovens, os princípios e diretrizes 

públicas das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINJUVE. Na seção II 
Direito à Educação no Artigo 8º inciso § 2o aponta que “O poder público promoverá programas de expansão 
da oferta de educação superior nas instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de 
estudos nas instituições privadas, em especial para jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos 
oriundos da escola pública”. Ainda no Art. 11. O direito ao programa suplementar de transporte escolar de 
que trata o art. 4o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será progressivamente estendido ao jovem 
estudante do ensino fundamental, do ensino médio e da educação superior, no campo e na cidade. O 
documento está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm>. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm
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da sociedade, ser enxergado e conhecido. Ser ouvido e respeitado. Ser 

valorizado. Enfim, sair da condição de invisibilidade. (ALVES 2013, p. 183) 

Se houver oportunidade de estudar algo que eu goste, ou vou 
fazer cursos para construir um futuro melhor.  

Desejo ser alguém bem formado, pois uma etapa da vida já 
estou realizando agora e vou fazer uma  

Acho que vou fazer eletrotécnica ou engenharia mecânica se 
der faculdade um dia para ser alguém na vida. 

Me formar em enfermagem, construir uma família e ser feliz. 
Desejo ser professor e militar para lutar pelo bem da 

sociedade e transmitir conhecimento para os alunos. 
Ser professor de física aqui no campo principalmente. 
Talvez fazer um curso de mecânica. (ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO DO CEESFA, 2015). 
 

Para Alves (2013, p. 165), o grande mobilizador dos projetos, é o desejo. 

No entanto, o projeto precisa ser assumido pelo sujeito. Isso independe de classe 

social, de viver no campo ou em grades metrópoles. A autora exemplifica 

demonstrando que jovens que vêm  de famílias tradicionais mais abastadas, nem 

sempre seguem o projeto de seus familiares. Isso ocorre por Não Ser o seu 

projeto do jovem. Desejo e determinação são os elementos que, aliados à 

identidade e às possibilidades, servirão de alicerce para a concretização dos 

projetos de vida. 

Tenho vontade de fazer uma faculdade de pedagogia para 
trabalhar com crianças pequenas 

Talvez constituir uma família, continuar meus estudos. Entrar 
em uma faculdade e tentar ter um futuro melhor financeiramente para 
mim e minha família. Viver junto com meus pais e irmãos 

Vou fazer faculdade de aeromoça e cursar inglês para ajudar 
na área. (ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CEESFA, 2015) 

 

Para poder refletir sobre os projetos de vida dos alunos, e cumprir o que 

orienta o Estatuto da Juventude, é necessário que nos processos educativos se 

possa ajuda-los . Para isso é importante conhecer melhor algumas 

possibilidades profissionais. Entendendo, assim, fizemos algumas pesquisas 

sobre algumas profissões mencionadas, sobre as quais nada se conhecia.  

Uma das alunas menciona que quer ser aeromoça, e acha que é 

necessário fazer curso superior para ser comissária de voo. Talvez no seu 

imaginário o fato de conhecer outros lugares, viajar pelo mundo, falar inglês e o 

glamour que norteou a profissão no passado, sejam as principais motivações, 

pois o piso salarial, segundo informações do Sindicato dos aeronautas45 é R$ 

                                                           
,45 Informações disponíveis em: <http://www.aeronautas.org.br/>. 
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1.742.00. Média salarial de profissionais com ensino médio e curso 

profissionalizante. Outro aluno menciona que seu projeto é ser bombeiro ou 

cantor. Para ser cantor, não é necessário ter curso superior, porém, é necessário 

ter algumas habilidades vocais, fazer aulas de cantor, aprender a ler partituras, 

e algumas vezes tocar um instrumento musical, também encontramos algumas 

faculdades e universidades que oferecem cursos técnicos e superiores em áreas 

como execução musical e vocal. Já para ser bombeiro, e de acordo com a 

legislação brasileira46, os bombeiros civis são classificados como “de nível 

básico”, quando apenas combatem o fogo; “líder” (comandante de guarnição), 

quando é formado para a prevenção e combate em cursos de bombeiro civil 

equivalentes ao nível médio; e “mestre” quando é formado em Engenharia, com 

especialização (pós-graduação) em combate. Os profissionais de nível superior 

são os responsáveis pelos departamentos de combate e prevenção. 

Ao analisar as respostas, verifica-se que apenas dois alunos expressam 

claramente o desejo de continuar no campo, um como professor de física e outro 

na empresa familiar de carvão. Outros onze alunos parecem não ter um projeto 

definido, para determinar o futuro. Convém, no entanto, salientar que para todos, 

mesmo os que mencionam seus planos, provavelmente mudarão em alguns 

aspectos. 

Vou ser bombeiro ou cantor 
Pretendo trabalhar para dar a meu filho um futuro bom. 
Vou ver uns cursos ano que vem e decidir o que fazer.  
Não estudar mais, este é meu sonho  
Achar um trabalho melhor ou continuar com a empresa de carvão da 
minha família. 
Quero entrar no mercado de trabalho e continuar me aperfeiçoando 
sempre. 
Só quero trabalhar  
Me capacitar para alguma coisa que eu tenha interesse 
Ter um bom emprego, um lugar bom para morar e formar uma família 
Quero trabalhar e buscar coisas novas para mim e ter uma profissão 
Ter uma grande carreira profissional e dizer que valeu a pena todo 
esforço de meus pais, colégio e meu próprio esforço 
Trabalhar para mudar de vida 
Não sei o que o futuro me reserva, vamos ver o que acontecerá. 
(ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CEESFA, 2015). 

 

Dayrell (s.d. p. 3), mencionado por Alves (2013, p. 164), demonstra que 
 

Quanto mais o jovem conhece a realidade em que se insere, 
compreende o funcionamento da estrutura social com seus 

                                                           
46 Informações disponíveis em: <http://www.cursogratuito.net/curso-de-bombeiro-civil/>. 
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mecanismos de inclusão e exclusão e tem consciência dos limites e 
das possibilidades abertas pelo sistema na área em que queira atuar, 
maiores serão as suas possibilidades de elaborar e de implementar o 
seu projeto. As duas variáveis demandam espaços e tempos de 
experimentação e uma ação educativa que a possa orientar. 
 

A partir dos resultados da pesquisa com os estudantes, e das 

inquietações surgidas a partir dos referenciais teóricos, procuramos saber se em 

2015 havia alunos do Colégio Estadual do Campo São Francisco inscritos no 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  

Os resultados revelam que em Campo Largo, alunos de 03 (três) escolas 

particulares das 04 (quatro) existentes no município fizeram o referido exame, 

totalizando 143 de 186 alunos matriculados no 3º ano do ensino médio. (Os 

alunos da Escola San Marcos não fizeram o ENEM). 

No entanto, em relação às escolas públicas, apenas 05 (cinco) dos 21 colégios 

estaduais, totalizando 332 de 1.231 alunos matriculados no 3º ano do ensino 

médio em escolas públicas. Veja os quadros a seguir, com o percentual de 

alunos das escolas privadas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

QUADRO 7 – ESCOLAS PARTICULARES QUE REALIZARAM O ENEM 

COLÉGIO ACESSO CAMPO LARGO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
79% de taxa de participação (38 participantes) 

KENNEDY COL CENEC PRES E I E F M PROF E NORMAL 
88% de taxa de participação (24 participantes) 

SESI PARANA 
81% de taxa de participação (81 participantes) 

    FONTE: INEP, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

QUADRO 8 – ESCOLAS PÚBLICAS QUE REALIZARAM O ENEM EM 2015 

CLOTARIO PORTUGAL C E DES EF M 
54% de taxa de participação (73 participantes) 

JOAO XXIII C E E F M 
53% de taxa de participação (22 participantes) 

MACEDO SOARES C E EF M 
56% de taxa de participação (64 participantes) 

http://www.qedu.org.br/escola/236960-kennedy-col-cenec-pres-e-i-e-f-m-prof-e-normal/enem?edition=2015
http://www.qedu.org.br/escola/238062-cemed-sesi-parana/enem?edition=2015
http://www.qedu.org.br/escola/235848-clotario-portugal-c-e-des-ef-m/enem?edition=2015
http://www.qedu.org.br/escola/240445-joao-xxiii-c-e-e-f-m/enem?edition=2015
http://www.qedu.org.br/escola/236694-macedo-soares-c-e-ef-m/enem?edition=2015
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PEDRO II C E D EF M 
56% de taxa de participação (37 participantes) 

SAGRADA FAMILIA C E EF M N 
63% de taxa de participação (136 participantes) 

                                    FONTE: INEP, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

Ao analisar os dados, verifica-se que os alunos do Colégio Estadual do 

Campo São Francisco de Assis não participaram do ENEM, e as escolas 

públicas têm  um percentual de inscritos bem menor do que as escolas 

particulares.  

Conforme demonstram os  dados, apenas dois alunos expressam a 

importância do lugar do território em suas vidas. No entanto, só é possível 

compreender a contribuição da educação formal na vida dos Povos e 

Comunidades Tradicionais quando estes têm  a possibilidade de se expressar. 

A partir de então podemos identificar alguns elementos que demonstrem seus 

aprendizados, seus sonhos e projetos de vida. Apesar de alguns alunos 

pensarem em melhorar suas vidas e contribuir socialmente com suas atividades, 

eles não demonstram interesses por atividades voltadas ao campo ou se têm 

opção de continuar morando no campo.  

Dos alunos participantes da pesquisa 2 são faxinalenses e 1 é 

quilombola. Por meio  dos questionários verificou-se que nenhum dos três 

alunos se reconhece como povos ou comunidades tradicionais, e os 3 fazem 

parte dos que responderam que “precisam estudar para ser alguém na vida”.  

É interessante pontuar que 14 alunos que responderam o questionário 

moram no Distrito de Três Córregos nas comunidades de Taquara, Santa Cruz, 

Árvore Alta e dez trabalham no corte de pedras, porém, não se reconhecem 

como canteiros que exercem uma profissão que, como vimos, é bastante antiga 

no mundo e em nossa região, assim como os camponeses. Seria necessário 

que as escolas tivessem a compreensão dos documentos que amparam a 

Educação do Campo, para que fosse possível ajudar os alunos a se perceberem 

como parte das populações do campo e orientassem seus saberes e projetos 

de vidas pelos princípios subjacentes no Decreto nº 7352\2010, que  entende 

por populações do campo: 

 

http://www.qedu.org.br/escola/236969-pedro-ii-c-e-d-ef-m/enem?edition=2015
http://www.qedu.org.br/escola/223827-sagrada-familia-c-e-ef-m-n/enem?edition=2015
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 [...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores 

artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma 

agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os 
caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam 
suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio 
rural;  

 

Conforme o Art. 2º, são  princípios da educação do campo:  

 

 I -respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e 
etnia;  
 II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos 
para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das 
unidades escolares como espaços públicos de investigação e 
articulação de experiências e estudos direcionados para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente 
sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;  
 III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, 
considerando-se as condições concretas da produção e reprodução 
social da vida no campo;  
IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas 
às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade 
na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às 
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e  
V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do 
campo.  

 

Diante do discorrido, é preciso pensar na importância e na força que o 

território, a terra, a escola, a capela, a comunidade têm  na formação social, 

política, cultural e identitária dos povos do campo (ARROYO, 2007). É relevante 

pontuar a necessidade de a própria comunidade se autorreconhecer como 

Povos e Comunidades Tradicionais, mesmo porque o Decreto 4.88747,  no artigo 

sobre as Comunidades remanescentes de quilombos, afirma a importância do 

autorreconhecimento: 

                                                           
47 Cerca de 130 mil famílias quilombolas são protegidas em todo o país pela certificação que, emitida pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP), é o primeiro passo no processo de titulação das áreas habitadas. O 

documento regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes de quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. É a base para que uma parcela importante da população negra do Brasil, 

marcada pela vulnerabilidade nos mais diversos aspectos, tenha acesso aos direitos que fundamentam o 

principal previsto pela Constituição: o direito à vida e à existência digna. Procurador Regional da República 

em São Paulo, explica a importância do Decreto 4887/2003 que amplia o conceito de comunidades 

remanescentes de quilombos. Anterior a este, o Decreto 3.912/2001 considerava quilombolas as áreas 

ocupadas por remanescentes negros no período de 1888 a 1988. Na nova definição, são todos os “grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

territoriais específicas, com presunção de ancestralidados alunos e negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida”. 
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 [...] étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. 

 

Todos os que pertencem à comunidade escolar, mas em especial os 

professores, precisam estar articulados na construção dos Projetos Políticos 

Pedagógicos, pois como demonstra Arroyo (2012, p. 132) as teorias e as 

práticas pedagógicas são fundamentais para que todos os envolvidos possam 

repensar-se nessa história. 

 

5.2.4 Apresentação e análise da pesquisa realizada com professores 

 

Para se entender as diferentes abordagens sobre os Povos e Comunidades 

Tradicionais e se houve apropriação de conhecimentos após as mudanças de 

nome tanto da escola municipal, quanto no colégio estadual, elaboramos um 

questionário com (05) cinco questões abertas para serem respondidas pelos 

professores das duas escolas.  

Esses questionários48, assim como os termos de consentimento esclarecido, 

foram entregues a  (22) vinte e dois professores, que inicialmente aceitaram 

participar da pesquisa. No entanto, apenas (09) nove professores devolveram os 

questionários respondidos. Os demais, quando foi solicitada a devolução do 

questionário, disseram que não tiveram tempo de responder, ou que haviam 

esquecido, ou que não sabiam onde haviam deixado o questionário. Desse 

modo, percebeu-se descaso e/ou descompromisso e até mesmo resistências 

dos professores em relação à pesquisa. Convém mencionar que nas escolas 

pesquisadas só há um professor doutro , que atua na escola estadual há cerca 

de dois anos. Foi esse professor  que propôs o grupo de estudos em educação 

do campo e também o responsável pelos (08) oito encontros para formação dos 

professores para discussão do PPP da escola municipal. Nenhum outro(a) 

professor(a) tem mestrado, e a maioria das especializações foram realizadas a 

distância. Todos os professores participantes da pesquisa são do quadro próprio 

do magistério. Sete são mulheres e dois são homens. A  idade dos participantes 

                                                           
48 Vide questionário 2- destinado aos professores Apêndice 1 e Termo de Esclarecimento Consentido, em 

Apêndice 2 
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varia de 35 a 40 anos. Em relação à  residência, todos os participantes moram 

em Campo Largo, duas residem nas proximidades das escolas pesquisadas, 

sete moram na área central ou, como é chamado, na sede do município. A 

maioria dos professores participantes da pesquisa atua nas escolas há mais de 

quatro anos.  

  No que diz respeito à formação dos professores participantes da pesquisa, 

são: (06) seis pedagogas, (01) uma professora de História, (01) um professor de 

Matemática e (01) um de Educação Física. Apenas duas professoras não 

responderam e essa questão, presume-se que não possuam pós-graduação, os 

demais participantes declararam suas pós-graduações conforme  o quadro 

abaixo:  

 

QUADRO 9 – FORMAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES 

FORMAÇÃO Colégio 
Estadual 

Escola 
Municipal 

Pós-Graduação 
 

Pedagogia  x Educação Inclusiva - Libras 

Pedagogia  x Gestão em Educação Especial e Direito 
Educacional 

Pedagogia  x Gerenciamento do Ambiente Escolar/ 
AEE do Campo 

Pedagogia  x Neuroaprendizagem 

Pedagogia  x Não respondeu 

Pedagogia  x Não respondeu 

História X  Gestão e Orientação Escolar/ Educação 
Especial - Superdotação 

Educação Física X  Treinamento Desportivo/ Educação 
Especial 

Matemática X  Educação do Campo 

FONTE: FERREIRA, 2017. (Dados da pesquisa resposta dos questionários). 

 

Na primeira questão procuramos saber, na visão dos professores, o que 

efetivamente mudou nas escolas após a mudança de nome para Educação do 

Campo. Responderam que, de modo geral, pouca coisa mudou; alguns 

mencionam que os professores procuram adequar os conteúdos da matriz 

curricular de acordo com suas experiências do cotidiano. Outros mencionam que 

a escola recebeu verbas do programa federal, como o Programa Dinheiro Direto 

na Escola - PDDE, mas apontam que estas não foram suficientes. É possível 

notar pelas respostas obtidas e descritas a seguir que apenas (04) quatro 

professores mencionam o referido programa e também o grupo de estudos que 
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ocorre nos sábados, mas que é uma iniciativa pessoal dos professores, motivada 

pela iniciativa do professor doutor Donizete49, conforme mencionamos na nota 

de rodapé: 

Melhoria no espaço físico da escola como a verba PDE Campo 
(cobertura, refeitório, lugar para a fila) os grupos de estudos nos 
sábados para aprofundamento dos professores sobre escola do 
campo. Os professores procuraram adequar os conteúdos da matriz 
curricular de acordo com suas experiências do cotidiano. 
(PROFESSOR A) 

Efetivamente não mudou muito. Quando se muda  neste caso o 
contexto da escola e do colégio do campo. O que poderia ter 
acontecido seria verbas para a estrutura do prédio e matérias 
pedagógicos para ampliação do conhecimento. (PROFESSOR B) 

Embora existam leis especificas, estas por motivos maiores não 
cumpridas, o que não diferenciou a escola do campo com as escolas 
urbanas. Houve melhoras no espaço físico e o repasse de verba 
especifica. (PROFESSOR C) 

Não mudou nada, só a nomenclatura do colégio mesmo, agente (sic) 
como professor tenta adaptar problemas do seu cotidiano. 
(PROFESSOR D) 

Melhoria do Espaço físico, devido à  verba do PDE, formação de 
grupos de Estudo. (PROFESSOR E) 

Melhoria do Espaço físico, devido a verba do PDDE, formação de 
grupos de Estudo, e criação do GT. (PROFESSOR F) 

Melhoria do Espaço físico, devido à verba do PDDE, formação de 
grupos de Estudo. (PROFESSOR G) 

Efetivamente muito pouco; acredito que a questão de verbas 
diferenciadas, mas que não suprem a necessidade da escola. 
(PROFESSOR H) 

 

Ao se analisar  a Resolução nº 36, de 21 de agosto de 2012, que aponta para 

a distribuição de verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola, verificamos que 

com a referida resolução se busca: 

Destinar recursos financeiros, [...] a escolas públicas municipais, 
estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham estudantes 
matriculados no ensino fundamental, a fim de propiciar adequação e 
benfeitoria na infra-estrutura física dessas unidades educacionais, 

                                                           
49 Donizete Aparecido Fernandes na época doutorando da Universidade Tuiuti do Paraná e integrante do 

Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas (NUPECAMP), 

vinculado ao Programa de Pós Graduação – Mestrado e Doutorado em Educação, coordenado pela Profª 

Drª Maria Antônia de Souza. Ao finalizarmos os oito encontros em que discutimos a elaboração e construção 

do PPP, iniciamos o GT (Educação do Campo, Movimentos Sociais e Trabalho), composto pela equipe da 

Escola Municipal do Campo de São Pedro; pelos profissionais Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta do CEMAE 

de Três Córregos; Representante da Comunidade Escolar EMCAPP Idelci (Chumbinho) e do Corpo docente 

Professora Marilei Ferreira; e o Pesquisador Profº Dr. Donizete Fernandes. Os encontros do GT são 

quinzenais e acontecem na EMCAPP das 18 às 20h. 



144 

 

necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas 
voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do 
desempenho escolar. (BRASIL, 2012) 
 

por considerar as seguintes situações: 

[...] o propósito de desenvolver ações voltadas para a melhoria da 
qualidade do ensino nas escolas do ensino fundamental localizadas no 
campo e elevar os índices de desempenho apresentados por seus 
estudantes;  
[...] a necessidade de política educacional voltada à realidade 
diferenciada vivenciada por escolas públicas do campo e à superação 
das desigualdades existentes; e  
[...] a necessidade de propiciar a professores e estudantes das escolas 
do ensino fundamental do campo ambiente escolar mais seguro e 
adequado ao aprendizado e à socialização; (BRASIL, 2012) 
 

As escolas pesquisadas tinham um refeitório construído na década de 80 

que não passou por reformas durante todos esses anos. Então, a verba do PDDE 

Campo foi utilizada para a reforma do telhado do refeitório. Haja vista que as 

escolas possuem dualidade administrativa, essa reforma contempla todos os 

alunos. 

Na segunda questão procurou-se identificar o que os professores 

entendiam por Povos e Comunidades Tradicionais. Solicitou-se ainda que 

mencionassem alguns exemplos. Considerando que o questionário possuía 

questões abertas e que os professores tiveram alguns dias para responder e 

entregar as questões, obtiveram-se, de modo geral, respostas muito 

simplificadas, que apontam para povos e comunidade tradicionais como sendo 

povos com “cultura, tradição e ancestralidade”. Somente uma professora 

menciona o Decreto nº 6040 de 2007, que dispõe sobre Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Os 

demais professores não definem Povos Tradicionais baseados em nenhum 

documento oficial, autor ou conceito. Para quatro professores “São povos que 

mantêm uma cultura”, e dão como exemplos os “quilombolas e indígenas”. Além 

dos quilombolas e indígenas, são também mencionados, os faxinalenses, 

ribeirinhos, povos das águas e os pomeranos de Santa Catarina.  

Segundo Cruz (2012, p. 597), entender os termos povos e comunidades 

tradicionais é entender o entrelaçamento entre o campo ambiental e o campo de 

lutas por direitos culturais e territoriais de grupos étnicos que buscam uma 

caracterização socioantropológica de diversos grupos, a saber:  



145 

 

Estão incluídos nessa categoria povos indígenas, quilombolas, 
populações agroextrativistas (seringueiros, castanheiros, quebradeiras 
de coco de babaçu), grupos vinculados aos rios ou ao mar (ribeirinhos, 
pescadores artesanais, caiçaras, varjeiros, jangadeiros, marisqueiros), 
grupos associados a ecossistemas específicos (pantaneiros, 
caatingueiros, vazanteiros, geraizeiros, chapadeiros) e grupos 
associados à agricultura ou à pecuária (faxinais, sertanejos, caipiras, 
colonos, sitiantes campeiros, fundo de pasto, vaqueiros).(CRUZ, 2012, 
p. 597. DICIONÁRIO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO). 
 

Nas respostas resumidas dos professores não se percebe 

aprofundamento teórico conceitual, ao contrário. O que chamou atenção, além 

da falta de respostas mais aprofundadas, foi o fato de se estar tratando de 

professores que atuam em duas escolas que optaram por ser denominadas de 

escolas do campo, e mesmo com várias deficiências, ao analisar seus Projetos 

Político-Pedagógicos , afirma-se que a construção do documento foi elaborada 

coletivamente. Desse  modo, esperava-se encontrar respostas mais 

contextualizadas com os princípios da Educação do Campo. Uma das 

professoras exemplifica os povos tradicionais como sendo os de “cultura afro, 

polonesa e libanesa...”. Na sequência, apresentamos algumas respostas 

obtidas. 

São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas geradoras e transmitidos pelas 
tradições (de acordo com o Decreto nº 6040). Indígenas, Faxinalenses 
e Povos das águas. (PROFESSOR A) 
 
São aspectos material ou imaterial de uma civilização, sociedade ou 
etnia que agrupam se e se organizam para transmitir de forma escrita 
ou oral sua história. Ex: cultura afro, polonesa, libanesa, 
etc.(PROFESSOR C) 
 
Povos que ao longo dos anos mantêm  suas tradições quilombolas, 
faxinalenses, ribeirinhos, indígenas...(PROFESSOR E) 

Acredito que seja sociedade que mantém  tradições ancestrais, 
culturas locais, por exemplo, os Pomeranos de Santa Catarina. 
(PROFESSOR H). 

Segundo Cruz, entender o significado dos termos Povos e Comunidades 

Tradicionais  

[...] implica discutir sua origem, sua historicidade e suas diversas 
formas de apropriação como “categoria de análise” – ou seja, como 
conceito socioantropológico que busca nomear, caracterizar e 
classificar certas comunidades rurais – e como “categoria da ação” – 
ou seja, como identidade sociopolítica mobilizadora das lutas por 
direitos. (CRUZ, 2012, p 597). 
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Na questão 3, buscou-se verificar como os professores discutem o tema 

Povos e Comunidades Tradicionais em suas aulas. Uma vez que, como já vimos 

anteriormente, vários autores demonstram que os maiores problemas dos jovens 

do campo é a expulsão (campo-cidade) e o fato de se sentirem invisibilizados. 

Nas respostas obtidas, foi mencionada por (05) cinco professores a matriz 

curricular, que é incorporada nas aulas, valorizando as comunidades e suas 

histórias. Nas respostas desses professores, houve pouquíssimas diferenças 

nos argumentos.  Os professores também mencionam que o trabalho em sala 

de aula é discutido de várias maneiras: abordando a contribuição das 

comunidades para formação das sociedades nas quais estamos inseridos; por 

meio de visitas às comunidades, trocas de experiências entre alunos de 

diferentes comunidades; ou, ainda, recordando as tradições e costumes de 

“avós, atividades que os pais e a comunidade ainda cultivam”. A seguir 

apresenta-se a transcrição de algumas respostas dos professores participantes 

da pesquisa.  

Como os professores devem seguir a matriz curricular do município e 
este contempla, os conteúdos que são estudado e discutido (sic) de 
várias maneiras de acordo com as disciplinas (PROFESSOR B) 
Quando você, coordena (professora) contextualiza da (sic) importância 
da preservação e transmissão do legado de cada povo, trouxe para 
contribuir para a formação dessa sociedade em que estamos inseridos. 
(PROFESSOR D) 
Quando podemos adaptar o conteúdo com o tema. (PROFESSOR E) 
De acordo com a matriz curricular é incorporada nas aulas em salas 
valorizando a sua comunidade, sua história. (PROFESSORA F) 
O tema Povos Tradicionais atualmente faz parte da matriz curricular do 
município, o qual é repassado e discutido com os alunos através de 
atividades e experiências vivenciadas no dia a dia. (PROFESSOR G) 
Recordando as tradições e costumes de avós, atividades que os pais 
e a comunidade ainda cultivam. (PROFESSOR H) 
 

É importante destacar que os Povos e Comunidades Tradicionais, 

segundo Cruz, (2012, p. 598) possuem características peculiares, 

fundamentais para que professores e alunos possam compreender a 

importância da manutenção e da garantia de seus direitos. Dentre os  quais:  

 

1. A relação com a natureza: essas comunidades têm uma relação profunda 
com a natureza; os seus modos de vida estão diretamente ligados à 
dinâmica dos ciclos naturais; e suas práticas produtivas, e o uso dos 
recursos naturais, são de base familiar, comunitária ou coletiva. 
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2. A relação com o território e a territorialidade: outra característica marcante 
desses grupos é uma forte relação com o território e com o sentido de 
territorialidade. Essas comunidades normalmente têm longa história de 
ocupação territorial sobre os espaços em que vivem, sendo comum várias 
gerações ocuparem a mesma área. Essa história de ocupação se 
expressa numa relação de ancestralidade, memória e sentido de 
pertencimento em relação a certas áreas e lugares específicos 

 
3. A racionalidade econômico-produtiva: a produção econômica dessas 

comunidades está assentada na unidade familiar, doméstica ou comunal; 
as relações de parentesco ou compadrio também têm grande importância 
no exercício das atividades econômicas, sociais e culturais. As principais 
atividades econômicas são a caça, a pesca, o extrativismo, a pequena 
agricultura e, em alguns casos, as práticas de artesanato e artes. 

 

4. As inter-relações com os outros grupos da região e autoidentificação 
dessas comunidades mantêm inter-relações com outros grupos similares 
na região onde vivem, relações que podem ser de natureza cooperativa 
ou conflitiva, e é mediante essas formas de interação que as comunidades 
constroem, de maneira relacional e contrastiva, suas próprias identidades. 
No processo de construção do sentido de pertencimento, tais grupos são 
considerados como diferentes da maioria da população da região onde 
vivem. (CRUZ, VALTER DO CARMO. 2012, p. 598. DICIONÁRIO DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO ADAPTADO). 

 
Na quarta questão buscou-se verificar se, nas atividades docentes, os 

professores entendem que contribuem para que os alunos oriundos das 

Comunidades Tradicionais se reconheçam como tal. Apenas um professor 

menciona que não saberia “dizer como fazer esse destaque em relação dos 

Povos Tradicionais”, todos os outros (08) acreditam que sim, uma vez que 

discutem com os alunos a formação do povo brasileiro, as diferentes formas de 

produções e de construções de vidas. Afirma também que trocam experiências 

com os alunos e valorizam as  comunidades. Dos professores respondentes (04), 

quatro se limitaram a apenas responder que sim, sem acrescentar nenhuma 

outra explicação. Os outros (05) cinco professores apresentam os seguintes 

argumentos: 

Acredito que sim a partir do momento em que o professor discute com 
seus alunos seus modos de produção e de vida, trocam experiências 
e valorizam as experiências que eles trazem. (PROFESSOR A) 

Sim quando questiono que todos os povos que chegaram nas terras 
desconhecidas (Brasil), contribuíram muito para a formação do Povo 
Brasileiro. Mesmo sendo oprimidos, conseguiram preservar a sua 
cultura e hoje com as políticas o resgate ampliou e reorganizou esse 
legado. Não podemos deixar de salientar os trabalhos acadêmicos que 
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nos trazem não somente a opinião elitista como também o do trabalho 
e do poder. (PROFESSOR B) 

Num primeiro momento os alunos tem um pouco de receio, mas com a 
medida que agente (sic) desenvolve o tema eles vão se familiarizando 
e valorizando a sua comunidade. (PROFESSOR D)  
 
Sim, valorizando a sua cultura (o meio em que está inserido).  
(PROFESSOR H). 
 

Na minha disciplina que vem de um momento mais atual da sociedade, 
exemplo os mais velhos, entre 70 e 80, não tinham hábitos de pratica 
de atividade física na juventude. Quanto os alunos de hoje a cultura 
esportiva e muito ligado ao futebol, esporte de maior destaque no pais. 
Hoje não saberia dizer como fazer esse destaque em relação dos 
Povos Tradicionais. A cultura da região está ligada ao trabalho. 
(PROFESSOR F) 
 

Na última questão, procurou-se identificar se os professores tinham 

conhecimento de alunos de comunidades tradicionais do Município de Campo 

Largo e quais eram estas. Três professores citam a comunidade quilombola. 

Outros (05) professores mencionam a Comunidade Quilombola Palmital dos 

Pretos e acrescentam que também atendem alunos do município de Ponta 

Grossa que são Povos Tradicionais, os faxinalenses, e (01) um professor, além 

das comunidades tradicionais já mencionadas, acrescenta ainda as 

comunidades tradicionais dos alemães e russos que vivem no município. É 

relevante mencionar a comunidade Russa localizada no Jacuí que pertence ao 

Distrito de Três Córregos, próximo ao Quilombo Palmital dos Pretos e a Serra 

das Almas.  

Ao analisar as respostas dos professores para as três questões acima, 

verifica-se que mesmo afirmando que os conteúdos Povos e Comunidades 

Tradicionais fazem parte da matriz curricular, que contribuem para que os alunos 

oriundos das comunidades tradicionais se reconheçam como tal, que terão 

conhecimento de alunos faxinalense e quilombolas, nenhum dos profissionais 

participantes da pesquisa menciona os camponeses ou os extrativistas minerais, 

como os trabalhadores da cantaria, que também, como vimos anteriormente, 

podem ser considerados povos tradicionais, desde que se reconheçam como tal. 

Isso fica evidente em vários documentos oficiais, como, por exemplo, no  Decreto 

nº 6040, de 2007, que dispõe sobre Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; no  Art. 3º, inciso I, destaca: 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
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próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007). 
 

A Resolução nº. 2 de 28 de abril de 2008, que no seu artigo 1º estabelece 

diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo declara: 

 Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em 
suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o 
Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em 
suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores 
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, 
indígenas e outros. 

 

E ainda a Lei nº 11.284/200650, no Artigo 3º, inciso X,  assegura  para os fins do 

disposto nesta Lei, que: 

X - Comunidade local: grupo humano, distinto por suas condições 
culturais, e organizado segundo seus próprios costumes e tradições, 
cujo modo de vida está relacionado à produção e à reprodução de 
conhecimentos tradicionais associados aos componentes da 
diversidade biológica, incluídas nesta definição as comunidades 
quilombolas. (BRASIL, 2007). 

 
Também não encontramos nas respostas dos professores nenhuma menção aos 

aspectos descritos por Cruz (2012) sobre a importância da manutenção e da 

garantia de direitos desses povos e comunidades tradicionais. Deste modo, 

entendemos que as comunidades continuarão invisíveis, caso os municípios, as 

escolas, os professores, funcionários, alunos e as comunidades não construam 

coletivamente amplos debates, nos quais sejam consideradas a identidade dos 

povos e a organização para mobilização social que incidam em transformações 

educacionais, que gerem novas políticas que atendam as lutas e resistências 

das comunidades tradicionais locais.  

 

 

 

                                                           
50 Lei nº 11.284/2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, 

na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de 

dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências. Documento disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=485>. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Consideramos e acreditamos que esta dissertação contribui com o 

fortalecimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, pois caracterizamos a 

educação do campo no município de Campo Largo e as Comunidades rurais que 

pertencem ao Distrito de Três Córregos – PR. Mencionamos a Comunidade 

Quilombola Palmital dos Pretos e os Canteiros (entalhador e\ou quebrador ou 

cortador de pedras) que pertencem ao Município de Campo Largo e o Faxinal 

Sete Saltos de Baixo que pertence ao Município de Ponta Grossa. Ao 

caracterizá-los rompemos a invisibilidade desses no espaço da escola. 

 A contextualização histórica do Distrito de Três Córregos e do processo 

de consolidação das escolas no Paraná permite ao leitor conhecer o espaço 

discutido na pesquisa. Também, contribui para o rompimento do conceito de 

desenvolvimento como estratégia, ao mesmo tempo, de reprodução do capital e 

de controle social que, segundo o discurso oficial, serviria para consertar os 

transtornos temporais provocados pela dinâmica natural do sistema, permitindo 

que os pobres (subdesenvolvidos) possam desfrutar, num futuro muito próximo, 

das benesses que os ricos (desenvolvidos) já desfrutam. A partir da 

contextualização do espaço vivido, esses conceitos se rompem.  

Ao apontarmos que o munícipio de Campo Largo tem 13 escolas do 

Campo, mas com a concepção de educação rural, pretendemos instigar os 

gestores públicos a repensar a educação no\do campo, em especial a formação 

continuada dos professores no município pesquisado. Não há possibilidade de o 

professor da educação básica abordar e propiciar práticas pedagógicas que 

contemplem os Povos e Comunidades Tradicionais se são invisibilizados.   

Na análise dos PPPs das escolas pesquisadas não encontramos a 

contextualização da Cantaria, dos Povos e Comunidades Tradicionais no 

documento norteador da escola, somente uma breve menção aos canteiros, 

faxinalenses e quilombolas. Na aplicação do questionário aos alunos, 

diagnosticamos que não se reconhecem como quilombolas, faxinalenses, 

camponeses ou canteiros (entalhador e/ou quebrador, ou cortador de pedras). A 

cantaria é vista como atividade econômica, fonte de renda das famílias que 

sobrevivem do extrativismo de rocha, isso porque não há uma abordagem 
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histórica da Cantaria no contexto da educação do campo no município 

pesquisado,  e esse  desconhecimento fragiliza a ação do sujeito.  

Na pesquisa buscamos romper a invisibilidade dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem na primeira Escola Consolidada do Paraná 

(EMCAPP), conforme mencionamos anteriormente.    

A educação do campo está pensada hierarquicamente pela política das 

normativas51 educacionais municipais e estaduais. Por intermédio da pesquisa, 

buscamos ancorar teoricamente as discussões sobre os Povos e Comunidades 

Tradicionais na Educação do Campo no município de Campo Largo. 

A diversidade borbulha no contexto da escola do campo, porém, relapsa 

na ótica da gestão pública. Na elaboração das políticas públicas para a educação 

do campo, vários elementos são abordados, mas não efetivados no cotidiano da 

educação do campo. Como forma de afirmação da nossa escrita, relatamos o 

que vivenciamos no III Seminário Intermunicipal da Educação Campo, que 

aconteceu dia 22 e 23 de Setembro de 2016 em Campo Largo. Um grupo de 

capoeiristas coordenado pelo Professor Chumbinho representando o Quilombo 

Palmital dos Pretos, localizado no Distrito de Três Córregos, Município de Campo 

Largo, PR, foi impedido pela Secretaria  Municipal de Educação de realizar 

apresentação no espaço onde estava ocorrendo o evento. Justificaram a 

negação pelo fato de  o espaço ser religioso.  

Isso nos leva a repensar um os fatores que contribuíram para invisibilidade 

das comunidades faxinalense, quilombola, camponês que hoje vivem da cantaria 

em Três Córregos. A partir do momento em que as escolas isoladas são 

fechadas, e os alunos são obrigados a se deslocar para a EMCAPP, a 

ancestralidade desses povos são esquecidas na prática pedagógica, pois  a 

formação continuada do professor não contempla a especificidade da educação 

do campo e a sua diversidade (faxinalense, quilombola, camponês ou canteiro).  

No processo de elaboração e construção do PPP da EMCAPP durante os 

oito encontros realizado em 2013 e 2014 discutimos a diversidade no contexto 

da educação do campo no Distrito de Três Córregos. A partir dos oito encontros, 

senti a necessidade de desenvolver esta dissertação. São muitas e urgentes as 

                                                           
51 Normativa - política que norteia a educação do município. 



152 

 

necessidades, que fazem toda diferença, especialmente para aqueles que foram 

historicamente excluídos e até hoje vivem invisibilizados nos territórios 

municipais e, de modo geral, não são considerados quando se planeja educação 

municipal (SILVA, 2016. p. 05).  

As comunidades que frequentam a EMCAPP e o CECSFA não se auto 

afirmam Povos e Comunidades Tradicionais. Esses sujeitos pertencem desde os 

quatro até os dezessete anos no mesmo espaço físico, pois as escolas 

pesquisadas possuem dualidade administrativa. É relevante pontuar o 

desconhecimento do termo Povos e Comunidades Tradicionais na Educação do 

Campo no Município de Campo Largo - PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARROYO, M. G. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2O12. 
 
ARROYO, M.G. A educação básica e o movimento social do campo. 
In:__________; CALDART, R.S.; MOLINA, M. C. (Orgs). Por uma educação do 
campo. Petrópolis: Vozes, p. 147-158.  
 
___________. Políticas de formação de educadores (as). Cadernos CEDES, 
Campinas v. 27, n. 72, maio\agosto.2007.   
 
ARROYO, G. M. Trabalho e Educação nas disputas por projetos de campo. In 
Dossiê Trabalho e Educação: Diversidade e lutas sociais no campo. 
Organizadores MARTINS, MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA, ARROYO, MIGUEL 
GONZALEZ, AUGUSTO, ROSELY CARLOS. (2012). Disponível em: 
<http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/trabedu/article/view/1454/1109>. 
Acesso em 20/04/2016.  
 
ARROYO, M.G.  Currículo, território em disputa. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
374p 
 
ALMEIDA. A. W. B. Cadernos de debates Nova Cartografia Social: Territórios 
quilombolas e conflitos /Alfredo Wagner Berno de Almeida (Orgs)... [et al]. – 
Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia / UEA Edições, 2010. 
349 p.: il.: 16x23 (Vol. 01, nº. 02. ). 
 
ALVES, M. Z. Ser alguém na vida. Condição juvenil e projetos de vida de jovens 

moradores de um município rural da microrregião de Governador Valadares-MG. 

Tese (Educação) Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. 

 
ABREU, M. A Escola consolidada como política pública de solução para a 
educação rural no Estado do Paraná. VII Seminário Estadual de Estudos 
Territoriais, 2014 .  
 
BARRETO, M. Territorialização e Tradicionalização; refletindo sobre a 
construção da identidade faxinalense no Paraná, 2013, p., (Tese de Doutorado), 
São Paulo, USP, 2013. 
 

BAREIRO, E. Políticas Educacionais e Escolas Rurais no Paraná - 1930-2005. 
Dissertação, Universidade Maringá, 2007.  
 
BRASIL, Resolução Nº 36 DE 21 de agosto de 2012. Destinar recursos 
financeiros, nos moldes e sob a égide da Resolução nº 7, 12 de abril de 2012. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alia
s=13210-resolucao-36-de-21-de-agosto-de-2012-pdf&category_slug=maio-
2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 01\05\2017. 

http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/trabedu/article/view/1454/1109
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13210-resolucao-36-de-21-de-agosto-de-2012-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13210-resolucao-36-de-21-de-agosto-de-2012-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13210-resolucao-36-de-21-de-agosto-de-2012-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192


154 

 

 
BRASIL. Decreto 7.352/2010. Dispõe sobre a Política Nacional de Educação do 
Campo e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. 
Brasília. 2010. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7352.htm>.  Acesso em 26/06/2016. 
 
BRASIL. Parecer CNE/CEB 36/2001. Dispõe sobre as Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília. 2001. Disponível em: 
<http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/mn_parecer_36_de_04_de_dezem
bro_de_2001.pdf>. Acesso em: 26/05/2016.  
 
BRASIL. Resolução nº2, de 28 de Abril de 2008. Estabelece Diretrizes 
Complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de Políticas 
públicas de Atendimento a educação Básica do campo. Brasília. 2008. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/rceb002_08.pdf>. Acesso em: 
26/06/2016. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. 1988. 
Disponível:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 07/05/2016. 
 
BRASII. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília-
DF, 2007 
 
BRASIL. Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação Câmara de 
Educação Básica Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012 (*) Define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 
Educação Básica. <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-
pdf/diretrizes-curriculares>. Acesso: 17\04\2017. 

 

BRASIL, o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos Jovens, os 
princípios e diretrizes públicas das políticas públicas de juventude e o Sistema 
Nacional de Juventude – SINJUVE, 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm>. 
 
BORGES, V. E. A representação social de moradores do entorno das escolas 
rurais paralisadas/extintas no Munícipio de Almirante Tamandaré – PR. 
Dissertação Universidade Tuiuti - PR. 2016, p. 139. 
 
BOTELHO, L.; DIAS, L. Leitura de Imagens (Realismo), sob orientação da 

Professora Daniely. Escola Tenente Rêgo Barros, turma: 22A4. Trabalho 

disponível em: <http://aboutgustavecourbet.blogspot.com.br/2013/03/os-

quebradores-de-pedras.html> 

 

BUIAR, A. Distrito de Três Córregos Povoamento – História. Editora: 
Campolarguense, 2003.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm.%20Acesso%20em%2026/06/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm.%20Acesso%20em%2026/06/2016
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm
http://aboutgustavecourbet.blogspot.com.br/2013/03/os-quebradores-de-pedras.html
http://aboutgustavecourbet.blogspot.com.br/2013/03/os-quebradores-de-pedras.html


155 

 

 
CLARINDO, M. F; FLORIANI, N. As particularidades da reprodução do 
patrimônio cultural da comunidade quilombola de Palmital dos Pretos, Campo 
Largo – PR. Terr@Plural, Ponta Grossa, v.8, n.2, p. 423-443, jul/dez. 2014. 
 

CARVALHO, R. A. de. A construção da identidade e da cultura dos povos do 
campo, entre o preconceito e a resistência: o papel da educação. Doutorado 
Universidade Metodista de Piracicaba - SP. 2011, p. 154. 
 
MOURA, C. Relatório do Grupo de Trabalho Clóvis Moura (2005-2010). 

Complementar ao Relatório Publicado - 2005 / 2008. Curitiba-PR 2010. 

CRUZ, V. C. Povos e comunidades tradicionais. In: CALDART, Roseli et al. 
(Org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro/São 
Paulo: EPSJV/Expressão Popular, 2012. p. 594-600. 

CRUZ, R. A.; MACHADO, R. D.; PIANOVSKI, R. B. Refletindo sobre a 

elaboração do projeto político ‐  pedagógico nas escolas localizadas no campo 
na região metropolitana de Curitiba. X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 
2014.Disponível em: <http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/606-0.pdf>. 
 

CRUZ, R. A.  Reestruturação do Projeto Político–Pedagógico das Escolas 
Municipais Localizadas no Campo no Município de Tijucas do Sul. – PR. 
Dissertação Universidade Tuiuti - PR. 2016, p. 214. 
 
CHANG, M. Y. Sistema Faxinal: uma forma de organização camponesa em 
desagregação no centro – sul do Paraná. Londrina: IAPAR, 1988b. (boletim 
técnico, 22). 
 
CORREA L, M, ALVES M. Z & MAIA, C. L. Orgs. Cadernos temáticos: juventude 

brasileira e Ensino Médio – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 
 

COSTA. L.C e SOUZA, M.A Sociedade e Cidadania: desafios para século XXI. 
2. ed. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2010. 243 p.  
 
CALDART, R. S. Caminhos para transformação da escola. 

Disponível:  <https://xanelaaberta.files.wordpress.com/2015/05/textocaminhostran

sformac3a7c3a3oescolaroseli-rev.pdf>.  
 
CASTRO, E. G. de. Balanço e perspectivas. In: CARNEIRO, Maria José; 

CASTRO, Elisa Guaraná de (orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio de 

Janeiro: Mauad X, 2007. 

 

CEASA. Boletim Técnico 2013.  

<http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/DITEC/BOLETIM_TECNICO/BOLETI

MTECNICO2013.pdf>. 

 

http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/606-0.pdf
https://xanelaaberta.files.wordpress.com/2015/05/textocaminhostransformac3a7c3a3oescolaroseli-rev.pdf
https://xanelaaberta.files.wordpress.com/2015/05/textocaminhostransformac3a7c3a3oescolaroseli-rev.pdf
http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/DITEC/BOLETIM_TECNICO/BOLETIMTECNICO2013.pdf
http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/DITEC/BOLETIM_TECNICO/BOLETIMTECNICO2013.pdf


156 

 

FABRIS, M. Revolução, realismo e realidade fotográfica em Gustave Courbet. 

Revista Lumen et Virtus ISSN 2177-2789 VOL. IV Nº 8 Fevereiro/2013. 

Disponível em: 

<http://www.jackbran.com.br/lumen_et_virtus/numero_8/PDF/REVOLU%C3%8

7%C3%83O,%20REALISMO%20E%20REALIDADE%20FOTOGR%C3%81FIC

A%20EM%20GUSTAVE%20COURBET.pdf>. 
 
FREIRE, P. Educação e mudança\ Paulo Freire; tradução de Moacir Gadotti e 
lilian Lopes Martin.- Rio de Janeiro: Paz e terra, 1979 coleção educação e 
comunicação vol.1. 
FRANCO, A.S.F. Prática docente universitária e a construção coletiva de 

conhecimentos: possibilidades de transformações no processo ensino-

aprendizagem. Universidade São Paulo, 2009. Site:< http://www.usp.br/prg>.  

___________Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por entre resistências 

e resignações Educ. Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, jul./set. 2015. 

____________Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia 

do conceito. Rev. Bras. Estud. Pedagog. [online]. 2016, vol.97, n.247, pp.534-

551. ISSN 0034-7183. < http://dx.doi.org/10.1590/s2176-6681/288236353>. 

FERNANDES, A. G. N. A produção de sentidos sobre escolarização: construindo 
diversidades. In: V Colóquio Nacional Políticas Educacionais e Práticas 
Educativas, 2009, João Pessoa. Políticas Educacionais e Práticas Educativas: 
Livro do Colóquio. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2009. v. 5. p. 11-
327. 
 
GLOSSARIO GEOLOGICO\IBGE. Departamento de Recursos Naturais e 
Estudos Ambientais. – Rio Janeiro: IBGE, 1999, p. 214. 
 

LEPRE, Melissa Rita. Raciocínio moral e uso abusivo de álcool por adolescentes. 

Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília. 

Disponível em: 

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/102268/lepre_rm_dr_mar.

pdf?sequence=1>. 
 

LICCARDO, A. La Pietra e L`uomo: cantaria e entalhe em Curitiba / Antonio 
Liccardo ; [tradução Michele Liccardo e Antonio Liccardo]. -- São Paulo:Beca-
Ball Edições, 2010. Disponível em: 
<http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/relatorios_concluido

s/11_relatorios_concluidos.pdf >. 

 

MEIRA, A. M. K. A educação não-formal praticada por movimentos sociais e suas 

implicações para a identidade da comunidade de Faxinal Marmeleiro de Baixo. 

Dissertação Universidade Estadual do Centro-Oeste. – Irati, PR. 2017.   

 

MORO R. S. ;  LIMA C. N. Vegetação arbórea do Faxinal Sete Saltos de Baixo, 
Ponta Grossa, PR. Terr@Plural, Ponta Grossa, v.6, n.1, p. 79-90, jan./jun.2012. 
 

http://www.usp.br/prg
http://dx.doi.org/10.1590/s2176-6681/288236353
http://lattes.cnpq.br/7753066513813593
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/102268/lepre_rm_dr_mar.pdf?sequence=1
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/102268/lepre_rm_dr_mar.pdf?sequence=1


157 

 

MARQUES, M. M. I. A atualidade do uso do conceito de camponês. Revista 

NERA Presidente Prudente Ano 11, nº. 12 pp. 57-67 Jan.jun ./2008. Disponível 

em: <http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/1399-4032-1-

PB.pdf>. 

 

LOPES, A. M. A; MAIA, C. D. Educação Popular para o respeito à diversidade 
cultural no estado brasileiro. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 
de novembro de 2009. 
 
MARACAJÁ, M. S. L. Território e memória: a construção da territorialidade étnica 
da Comunidade Quilombola Grilo, Paraíba / Dissertação Universidade Federal 
da Paraíba. -  João Pessoa, 2013. 162f. : il. 
 

MINEROPAR. Plano Diretor de Mineração para a Região Metropolitana de 
Curitiba, 2004. Disponível em: 
<http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=145>.  
 
MINEROPAR. PARANÁ MINERAL PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA MINERAL PARANAENSE, 1999. Documento disponível em: 
<http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/relatorios_concluido
s/11_relatorios_concluidos.pdf>.  
 
MOLINA, M C. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Educação do 
Campo e Pesquisa: questões para reflexão. – Brasília : Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, 2006. 
 
__________A educação do campo e o enfrentamento das tendências das atuais 
políticas públicas. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 6, n. 2, p. 378-400, 
jul./dez. 2015. 
 
MIRANDA, S. F. S. Educação do campo em movimento: teoria e pratica 
cotidiana. – Curitiba: Ed. UFPR, 2010. 
 
GÓMEZ, J. R. M. Desenvolvimento em (des)construção: narrativas escalares 
sobre desenvolvimento territorial rural / Jorge R. Montenegro Gómez – 
Presidente Prudente:2006 [s.n.], 2006438 f. : il. 
 
MONTEIRO, R. R & SAHR C. L. L. O sistema faxinal enquanto forma de 
organização cabocla: o caso do Faxinal Sete Saltos de Baixo em Ponta Grossa 
– PR. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de 
Geografia Agrária Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira – Presidente 
Prudente, 11 a 15 de novembro de 2005. 
 
OLIVEIRA, L.M.T e CAMPOS. M. Educação Básica do Campo. Dicionário 2012, 
p.239-246 da Educação do Campo.  
 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=145


158 

 

PEREIRA, R. E. A consolidação de escolas unidocentes como políticas de 
educação para a zona rural no Estado do Paraná. – São Paulo: Annablume\ 
Fundação Araucária, 2002.  
 
POLON, S. A. M.  A Regulação e a Emancipação em Escolas Públicas 
Localizadas no Campo. Tese Universidade Tuiuti - PR. 2016, p. 2014. 

 
PARO, V.  H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997. 
 
PRIOSTE, F e BARRETO, A. Território quilombola: Uma conquista cidadã.\ 
Material de apoio para oficina de formação com jovens lideranças quilombolas. 
Secretaria de políticas de Promoção da Igualdade Racial, 2012.  
  

VEIGA, I. P. A. A prática pedagógica do professor de didática. 
Campinas, SP: Papirus, 1989. 

 
___________Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção 

coletiva. Campinas: Papirus, 1998.  
 

VEIGA, I. P. A. ; GONÇALVES.  R.  L.  M de (orgs). As instâncias colegiadas da 
escola. In: VEIGA, Zilah de Passos Alencastro. Escola: Espaço do projeto político 
pedagógico. 2 ª ed. Campinas: Papirus, 2000. 
 
ROCHA, E.P. e MARTINS, R.S. Terra e Território Faxinalense na Paraná: notas 
sobre a busca de reconhecimento. Revista de Antropologia Social. Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social, Curitiba: UFPR\ PPGAS, 8(1): 209-212, 
2007.  
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. 2015. 
Disponível em:< http://censo2010.ibge.gov.br/>. Vários acessos.  
 
IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Cadernos Municipais IPARDES. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=30>.  
Vários acessos. 
 
RIBEIRO, V. S. ; SALAMONI, G.  A Territorialização camponesa no 
Assentamento 24 de Novembro – Capão do Leão – RS. Campo-Território: 
Revista de Geografia Agrária, Uberlândia, v. 6, n. 11, p. 194-217, fev. 2011. 
 
SIMÕES, W. Territorialidades da juventude faxinalense: entre a produção de 
invisibilidades, a precarização dos territórios de vida e os desafios da construção 
de um bem viver \ Willian Simões. – Curitiba, 2015. 306 f.: il. Color.; 30 cm 
 
SIKORA, M. A. As políticas de imigração no Brasil nos séculos XIX e XX e o 
desenvolvimento de territórios: Estudo de Caso da Colônia Dom Pedro II - 
(Campo Largo – Paraná) 2014. 210 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – 



159 

 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Curitiba, 2014. 
 
SOUZA, M.A. Educação do campo: propostas e práticas do MST. Petrópolis: 
Vozes, 2006. 
 
____________Licenciatura em pedagogia: fundamentos teóricos e 
metodológicos da educação do Campo. Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
Ponta Grossa, 2011. 
 
___________Práticas educativas do\no Campo \ organização de Maria Antônia 
de Souza. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2011. 304p.; il.  
 
____________Educação de campo no Brasil. Texto impresso. Curitiba, 
setembro de 2015. 
 
SOUZA, E. C ; CHAVES, V, L, J. (Orgs). Documentação, memória e história da 
educação no Brasil: diálogos sobre políticas de educação e diversidade: volume 
I. – 1. Ed. – Tubarão: Copiart, 2016. 310p. 
 
SOUZA, R. M de. “Na luta pela terra, nascemos faxinalenses”: uma 
reinterpretação do campo intelectual de debates sobre os faxinais. Tese 
Universidade Federal do Paraná. -  Curitiba, 2010. 335 f.  
 
SILVA, M. C. B. da.  Gestão Municipal da Educação Rural: direitos humanos, 

diversidade sociocultural, socioambiental e socioespacial. ANPED Sul, Curitiba: 

2016. 

 

SOARES, J. G. Comunidades Faxinalenses do Município de Rio Azul – PR: 

gênese, características e transformações nos padrões espaciais de povoamento. 

Dissertação Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2012.    

 
SHIRAISHI, J N. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de 
uma política nacional. Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007. 224 p. 
(Documentos de bolso; n.º 1). 
 
SPÓSITO, M. P; CARRARO, P. R. Juventude e Políticas Públicas no Brasil. In 
Juventude e Contemporaneidade. Fávero, Osmar; Spósito Marília Pontes. 
Carrano Paulo, Novaes, Regina Reys (orgs). SECAD – Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetizada e Diversidade, 2009. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=64
8-vol16juvcont-elet-pdf&Itemid=30192>. 

 
SCOZ, B. Produção de Sentidos, Ensino e Aprendizagem. Rev. Psicopedagogia 
2007; 24(74): 126-34 

 

TAVARES, L. A. Campesinato e os faxinais do Paraná: terras de uso 

comum. 2008. 751.f. Tese (Dourado) – Curso de Pós-Graduação em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=648-vol16juvcont-elet-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=648-vol16juvcont-elet-pdf&Itemid=30192


160 

 

Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo. São Paulo:2008. 

 

TIRIBA, L e FISCHER, M. C. B. Espaços/tempos milenares dos povos e 
comunidades tradicionais: notas de pesquisa sobre economia, cultura e 
produção de saberes. Exposição na Mesa Redonda Comunidades tradicionais, 
produção associada e produção de saberes, no SEMIEDU 2014, UFMT, em 
26/11/2014, cujos participantes foram, além das mesmas, o professor Edson 
Caetano (UFMT). 

WEISHEIMER, N. A situação juvenil na agricultura familiar. Tese de doutorado 
em Sociologia. UFRGS, 2009.Disponível em: 
<http://pct.capes.gov.br/teses/2009/42001013012P7/TES.PDF>. 
 
Walsh, C. "Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des) de el 
in-surgir, re-existir y re-vivir." UMSA Revista (entre palabras) 3 (2009). 
 
LÖWEN SAHR, C. L.; IEGELSKI, F. O Sistema Faxinal no Município de Ponta 
Grossa: diretrizes para a preservação do ecossistema, do modo de vida, da 
cultura e das identidades das comunidades e dos espaços faxinalenses. Ponta 
Grossa, 2003. 108p. (Relatório Técnico) – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
 

 

 

 

 

http://pct.capes.gov.br/teses/2009/42001013012P7/TES.PDF

