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AS DIFERENÇAS ENTRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A URBANA 

VIVIDAS POR UM ALUNO

Kelly Roberta Simon1

Ângela Massumi Katuta2.

RESUMO

O  planejamento  aponta  rumos  a  serem  seguidos  e/ou  modificados  para 

atender as necessidades apresentadas pelos alunos e pela comunidade escolar. 

Com isso, as atividades na escola deverão ser desenvolvidas à luz do que objetiva o 

Projeto  Político  Pedagógico,  percebido  aqui  como  documento  que  apresenta  as 

intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais do coletivo escolar, tendo em vista 

que o processo de escolarização deve atender a todos os envolvidos na escola, 

principalmente aos alunos. (Libâneo, 2003). Com base nisso, a pesquisa iniciou-se 

com um breve levantamento sobre a experiência de dois alunos que já estudaram 

em  uma  escola  rural  e  as  dificuldades  encontradas  quando  inseridos  em  uma 

instituição localizada na zona urbana.

Palavras-chave: Educação rural, Educação urbana, participação da comunidade.

1 Educanda do Curso de Especialização em Educação do Campo-EaD, Universidade Federal  do 
Paraná, Pólo UAB de Foz do Iguaçu, e-mail: kellyroberta_18@hotmail.com
2 Educadora Orientadora, UFPR - Setor Litoral.



1 CONTEXTO

A escola do campo deve ter como objetivo implantar relações estreitas entre a 

escola  e  a  comunidade  visando  educar  indivíduos  auxiliando  a  construir  suas 

identidades pessoais e culturais e capazes de compreender a sociedade na qual 

vivem, de participar ativamente e de transformá-la, assim, todos estarão envolvidos 

em um só objetivo, que é oferecer aos alunos uma educação voltada não somente 

ao  seu  desenvolvimento,  mas  também  de  toda  comunidade.  A  garantia  da 

participação atuante da comunidade na escola trará um melhor aperfeiçoamento das 

práticas  pedagógicas  e  permitirá  um  intercâmbio  de  experiências  entre  os 

professores e comunidade, além de garantir um acompanhamento eficaz da equipe 

pedagógica,  onde a  metodologia  oferecida dá condições de observar  avanços e 

dificuldades.

Como sabemos,  a  educação  do  campo ainda  enfrenta  muitos  problemas, 

principalmente com a distância que os alunos precisam enfrentar para freqüentarem 

as aulas, pois os que estudam de manhã precisam sair muito cedo de casa e, muitas 

vezes, sem uma alimentação adequada. Os que estudam à tarde precisam sair mais 

cedo da escola,  problema esse que influencia muito no aprendizado dos nossos 

alunos. Nós professores precisamos estar preparados para a oferta de aulas que 

incentivem nossos alunos, por meio das quais eles se sintam motivados a construir 

novos conhecimentos.

A educação do campo sempre foi vista pelos nossos governantes como uma 

caridade  à  população  rural,  sendo  sempre  tratada  como  algo  sem  importância, 

afinal, se nossa educação urbana ainda pode ser considerada uma catástrofe em 

algumas regiões, o que dizer dessa modalidade de educação que historicamente foi 

marginalizada.  Nossos  governantes  esquecem  que  a  educação  é  um  direito  de 

todos, independente do local onde o cidadão está inserido. Oferecer uma educação 

de qualidade a toda população deveria ser um dever e não uma caridade. 



Lendo algumas revistas, encontrei  uma reportagem que deixa bem claro a 

falta de políticas públicas para a educação no campo. Nela havia um relato de uma 

professora que trabalhava em uma escola do campo que, após inúmeras tentativas 

de diminuir a evasão escolar de sua escola, tomou uma decisão. Os alunos saiam 

de suas casas para a escola por volta das 4 horas da manhã devido à distância, 

chegavam para  o  estudo  com fome,  sono,  ou  seja,  sem nenhuma condição  de 

aprender. Diante disso, ela reuniu os pais das crianças e propôs que seus filhos 

passassem cinco dias diretos com ela, tendo aulas, de segunda a quinta o dia todo 

e, no fim da tarde de quinta, os pais pegariam seus filhos para passarem três dias. É 

triste saber que uma professora que tem baixo salário em quase todo país, tenha 

que  tomar  uma  atitude  como  essa,  pela  falta  de  políticas  públicas  de  nossos 

governantes  voltadas  ao  segmento  educacional  em  foco.  Uma  professora  que, 

muitas  vezes  já  é  diretora,  secretária,  merendeira  das  escolas  do  campo, 

infelizmente precisa também ser mãe por cinco dias.

Enquanto os políticos e poderosos deste país tiverem a visão que a educação 

do campo é uma caridade, infelizmente teremos um campo cada dia mais esvaziado 

devido ao abandono que essa população enfrenta. Por isso, se faz cada vez mais 

necessário a participação dos movimentos sociais, que priorizam uma educação de 

qualidade, como os sindicatos que lutam constantemente por uma melhor estrutura 

aos nossos professores e alunos. Segue o relato da professora:

Preocupo-me muito com minhas crianças da escola. A distância que separa 
a casa deles da escola varia de 10 até 15 km As crianças chegavam à 
escola, cansadas, desanimadas, sem condições de aprender. Os alunos do 
turno da manhã saiam muito cedo de casa, sem comida e chegavam tarde 
na escola. Os da parte da tarde tinham que sair cedo da escola, para não 
chegarem tarde em casa. O que fazer diante disto? Inventamos um jeito. Os 
pais  trazem as crianças no domingo. Elas ficam comigo segunda, terça, 
quarta e quinta feira. Os pais pegam os filhos na quinta à tarde. Para as 
crianças melhorou. Para mim, o trabalhou dobrou. Além de cuidar do estudo 
das  crianças,  cuido  da  alimentação,  do  pouso,  ficando,  ainda,  com  a 
responsabilidade de cuidar das crianças o tempo todo. Do jeito que está, 
também  não  é  solução. (Professora  de  Ribeirão  Cascalheira, 
MT,18/06/2006.)



Diante  de  tantos  retrocessos,  como  dito  anteriormente,  muitas  famílias 

sentem-se obrigadas abandonar o campo e ir em busca de novas oportunidades na 

zona urbana. Em uma breve análise realizada na escola escolhida para a pesquisa, 

encontrei dois alunos que já tiveram a experiência de estudarem em uma escola do 

campo e que, devido à migração campo-cidade de sua família, agora frequentam a 

escola localizada na zona urbana da cidade de Foz do Iguaçu – Paraná.

Uma das educandas denomina-se Diandra, com 10 anos, aluna da 4ª série do 

Ensino Fundamental. O outro chama-se Daniel e tem oito anos, é irmão de Diandra 

e estudante do 3º ano do Ensino Fundamental. Moravam até ano passado (2010) na 

zona  rural  do  município  de  Três  Barras  do  Paraná neste  estado.  Contaram em 

detalhes como era a escola antes e agora como eles estão se adaptando a nova 

rotina na escola da cidade.

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Durante o desenvolver do artigo (fevereiro a abril de 2011) realizei algumas 

entrevistas – conversa com os alunos Daniel e Diandra, com o objetivo de extrair o 

máximo de informações necessárias de suas experiências. Apesar de serem muito 

jovens, tinham muita história das suas vidas para contar.

No começo estavam um pouco tímidos, mas com o desenrolar das conversas, 

acabamos construindo afinidades e nos tornando amigos. Como sou professora da 

escola onde os dois estudam, nossos encontros foram freqüentes. Muitas vezes nos 

corredores vinham me contar algum fato que tinham esquecido ou alguma história 

para finalizar.

Na primeira conversa, me detive na mudança de ambiente, perguntei como 

era a sua residência em Três Barras e como é a nova casa em Foz do Iguaçu, os 

dois foram unânimes na resposta, relatando que preferem a nova casa por diversas 

razões.  Entre  elas,  o  primeiro  motivo  foi  o  “banheiro  fica  dentro  de  casa”  nas 



palavras de Daniel. Na maioria das casas localizadas na zona rural o banheiro fica 

na área externa da residência, sem uma condição de higiene adequada. A estrutura 

da casa também foi  citada como um grande motivo de suas preferências,  antes 

eram antigas, sem muita estrutura, agora moram em uma casa com dois quartos, 

um para os dois e um separado para o pai e para a mãe.

Outro grande avanço ocorrido na vida dos estudantes foi o acesso ao telefone 

e  à  água  encanada,  anteriormente  retiravam  a  água  do  poço,  tanto  para  sua 

alimentação quanto para higiene, sendo que o mesmo não possuía um tratamento 

adequado. 

Para  a  mãe,  a  principal  mudança  foi  a  diminuição  do  trabalho,  que 

anteriormente era dobrado, tendo que se dedicar aos filhos, à casa e também às 

plantações,  pois  era  destas  que  a  renda  familiar  era  retirada,  desta  forma,  ela 

precisava ajudar o marido para melhorar as condições de vida.

As dificuldades também foram relatadas na  área educacional,  as  crianças 

necessitavam  fazer  um  grande  deslocamento  para  freqüentarem  a  escola, 

precisavam sair de casa duas horas antes do início das aulas, sendo que em alguns 

dias não iam à escola devido à falta de estrutura das estradas rurais, pois o ônibus 

acabava atolando, impossibilitando a frequencia na escola. 

A infra-estrutura da escola também foi citada, segundo Daniel e Diandra, as 

salas eram pequenas, sem ventilação e pouco iluminadas. A escola ficava situada 

na  zona  rural  da  cidade  de  Três  Barras  do  Paraná,  mesmo  assim,  a  distância 

sempre  foi  principal  empecilho  relatado  pelos  alunos  em  relação  ao  acesso  à 

educação. Verifica-se pelo relato a precarização da educação do campo por falta de 

políticas públicas no país.

Quando houve a oportunidade de mudança para a cidade de Foz do Iguaçu, 

as preocupações foram diversas, principalmente em relação à adaptação dos alunos 

na nova escola, uma vez que todos os seus estudos até o momento tinham sido 

totalmente em escola do campo. 



Daniel  e  Diandra  já  haviam  viajado  diversas  vezes  para  Foz  do  Iguaçu, 

município onde mora a sua avó, motivo pelo qual houve a mudança. A avó adoeceu 

e necessitou de ajuda, como é viúva e não tinha nenhum parente mais próximo do 

que a sua filha,  mãe das crianças,  pediu para que lhe prestassem esse auxilio. 

Como a família é proprietária do sitio onde moravam, o pai ficou na cidade para 

cuidar da plantação e da criação de animais que a família tem.

As  expectativas  da  mudança  de  escola  foram  as  melhores  possíveis,  a 

preocupação  ficou  por  conta  da  mãe.  O  primeiro  dia  de  aula  foi  esperado 

ansiosamente pelos irmãos, as primeiras impressões foram ótimas. Eles observaram 

muitas diferenças em relação à estrutura física das escolas, a nova escola fazia 

pouco tempo que foi reformada e estava bem preservada, diferente da anterior, fato 

que demonstra o desinteresse dos governantes pela valorização da educação do 

campo.

Os novos colegas foram receptivos, assim como a nova professora. Segundo 

a mãe e a professora das crianças, não houve nenhum problema de adaptação, os 

alunos demonstram muito interesse e vontade de aprender em todas as atividades 

propostas.

A  facilidade  em chegar  à  escola  também foi  citada,  antes  dependiam de 

ônibus  cedido  pela  prefeitura  da  cidade,  em  péssimo  estado,  decorrente  das 

péssimas condições das estradas rurais do município e da falta de reparos. Hoje, os 

alunos podem ir caminhando para a escola, que fica apenas 15 minutos da casa de 

sua avó.

Quando perguntados sobre o que mais gostaram na nova escola, a resposta 

foi unânime, as aulas de informática. A escola possui um laboratório de informática 

com 15 computadores,  onde todos os alunos da escola frequentam uma vez na 

semana.

A escola sempre esteve pronta a ajudar em todos os momentos necessários, 

uma vez que a mesma já recebeu em anos anteriores, alunos vindos de regiões 

rurais para estudarem. A escola possui a participação efetiva de pais e uma APMF 



(Associação de pais e mestres) bastante atuante, fatos que facilitaram, ainda mais o 

processo de adaptação das crianças.

Apesar  de  tantas  mudanças,  os  alunos relatam que sentem saudades de 

morar no campo, podiam brincar no pátio sem nenhuma preocupação, tinham vários 

amigos para brincar todo fim de tarde e também sentem falta do pai que continua 

morando em Três Barras do Paraná.

3 CONSIDERAÇÕES

Diante dos relatos feitos pelos alunos durante as entrevistas, é evidente a 

falta de investimento feito na educação do campo no estado do Paraná.

Para que possa continuar o processo de desenvolvimento do campo é preciso 

que  tenhamos  políticas  públicas  especificas  para  este  meio,  o  tratando  com 

dignidade, mudando o conceito de nossos governos, que para muitos, tudo o que é 

feito para as famílias do campo é realizado como solidariedade. Eles não precisam 

disso, apenas necessitam que os tratem com o respeito que merecem, propiciando a 

eles  um  pleno  desenvolvimento  cultural  e  sustentável,  pois  assim  teremos  um 

campo cada dia mais fortalecido, que trará a toda sociedade um desenvolvimento 

para além das suas fronteiras.

Tratar a população do campo como ela merece é dever do Estado e de toda 

sociedade, enquanto tivermos em mente que o campo apenas precisa ser tratado 

com solidariedade, pouca transformação ocorrerá com a população rural. Tratar a 

sociedade com dignidade deve também envolver o campo, elaborando e colocando 

em prática políticas públicas que tragam desenvolvimento para a região, pois assim 

teremos uma população rural com mais qualificação e pronta a oferecer às nossas 

crianças desenvolvimento cultural e profissional.

Nossas escolas rurais vivem em meio a um descaso governamental desde as 

suas  origens.  A  falta  de  planejamento  das  autoridades  governamentais,  leva  os 



professores  das  escolas  rurais  a  desempenharem  um  papel  fundamental  no 

planejamento escolar a ser seguido, pois são eles que necessitam planejar como 

será o andamento da escola durante todo o ano letivo.

Na  escola  em  que  trabalho  e  onde  foi  realizada  a  pesquisa,  tive  a 

oportunidade de ler e conhecer o seu PPP, sendo que o ponto principal da gestão 

escolar tem como meta atender as exigências da sociedade atual, que é a formação 

de  cidadãos  conscientes,  através  do  desenvolvimento  de  competências  e 

habilidades  que  propiciarão  a  inserção  social  de  toda  a  comunidade.  A  gestão 

escolar  está  divida  em três  partes,  gestão  pedagógica,  de  recursos  humanos  e 

administrativa,  sendo  que  elas  trabalham  de  forma  conjunta  para  solucionar  os 

possíveis problemas que possam aparecer no ambiente escolar. 

Na parte da gestão democrática existe uma forte participação da comunidade 

nas definições das metas da escola, que conta com o apoio da direção, e a principal 

delas é na elaboração do PPP, onde toda a comunidade é convocada a participar. O 

processo de eleição de diretores é um outro exemplo de gestão democrática, que 

conta com a participação de todos os funcionários e pais de alunos. Neste curto 

período  que  tenho  de  atuação  na  escola  em  questão,  as  principais  decisões 

tomadas foram a participação em eventos com a comunidade, a busca por palestras 

para  os  alunos,  além do incentivo  à  participação  da  comunidade nos  rumos  da 

escola.

O principal seguimento da escola é a Associação de Pais, que desempenha, 

em todos os períodos, um importante papel no ambiente escolar e comunidade, pois 

a associação auxilia a equipe pedagógica na definição de eventos e na busca por 

voluntários para o desempenho de atividades extracurriculares, principalmente no 

campo esportivo.

Com certeza uma escola preocupada com os alunos, em todos os aspectos, 

facilita  o  processo  de  adaptação  e  oferece  estratégias  para  resolver  possíveis 

problemas que poderão advir.
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