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RESUMO 

O presente estudo tem como foco compreender como a memória de uma 
comunidade se expressa na instituição escolar. A pesquisa foi realizada tendo a 
Escola Rural Margarida Flora Spada como objeto da mesma. Assim, nosso 
objetivo principal é compreender o processo de construção e elaboração da 
memória coletiva de uma comunidade, bem como analisar em que medida a 
Escola Rural Margarida Flora Spada contribuiu para esse processo. Elegendo a 
pesquisa bibliográfica e o trabalho com fontes orais e documentais como método, 
inicialmente abordasse a Educação do Campo como uma política pública 
educacional, mostrando seu desenvolvimento e as conquistas para a organização 
da escola do campo, tal conquista se efetivou pela luta dos movimentos sociais 
ligados à área rural. Por fim, nossa investigação é pautada em uma pesquisa 
historiográfica na qual, utilizou-se o instrumento de entrevista, para fundamentar 
pelos testemunhos o que propomos na teoria. 

 

Palavras-chaves: Educação do Campo. Movimentos Sociais. Política Pública. 

 

ABSTRACT 

The present study focuses on understanding how the memory of a community is 
expressed in the school institution. The research was carried out with the 
Margarida Flora Spada Rural School as its object. Thus, our main objective is to 
understand the process of construction and elaboration of the collective memory of 
a community, as well as to analyze the extent to which the Rural School Margarida 
Flora Spada contributed to this process. Choosing bibliographical research and 
working with oral and documentary sources as a method, initially approached Field 
Education as an educational public policy, showing its development and 
achievements for the organization of the rural school, such achievement was 
effected by the struggle of social movements linked to the rural area. Finally, our 
investigation is based on a historiographical research in which, the interview 
instrument was used, to base by the testimonies what we propose in the theory. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho está em fase inicial, e os resultados obtidos até o 

momento são frutos da revisão bibliográfica acerca dos temas Educação do 

Campo, Movimentos Socias e as Políticas Públicas. 

A Escola Rural Margarida Flora Spada localiza-se no Bairro Santo 

Antônio, dentro do Município de Cambira, situada no Norte do Paraná. A mesma 

teve sua fundação no dia 13 de janeiro de 1.983, segundo a Resolução de nº 

3.310/82, cessando suas atividades escolares no dia 28 de março de 2003, por 

meio da Resolução de nº 912/2003, na qual menciona que o fechamento 

aconteceu de forma simultânea e por falta de clientela (CAMBIRA, 2018). 

O tema aborda um assunto muito discutido em diversas áreas do 

conhecimento, História e Educação do Campo. Este estudo resgata a história 

oficial da Escola Rural Margarida Flora Spada, o qual tem como problemática: 

saber de que forma a identidade de uma comunidade é formada a partir da 

memória coletiva de seu povo? Em que medida a Escola contribui para esse 

povo? 

No que se refere aos procedimentos metodológicos a serem utilizados 

para o encaminhamento da pesquisa, recorreremos a pesquisa e análise 

bibliográfica acerca do tema, documentos escritos e coleta de entrevistas. 

Por fim, no estudo bibliográfico aborda-se a Educação do Campo como 

uma política pública educacional, tendo como objetivo mostrar seu 

desenvolvimento e as conquistas para a organização da escola do campo. 

 

OBJETIVO 

Compreender o processo de construção e elaboração da memória 

coletiva de uma comunidade e em que medida a escola se constitui como parte 

desse processo, tendo como base as fontes orais e documentais da mesma. 

 

MÉTODO 



O modelo metodológico que se adotou nesta pesquisa foi de natureza 

qualitativa. No que diz respeito às fontes, este trabalho tem como base o 

cruzamento de fontes orais e documentais, sendo elas, a pesquisa documental e 

a pesquisa de campo, que terá como instrumento, a entrevista. 

Sendo assim, esta pesquisa fará uso de arquivos públicos, onde será 

coletado documentos oficiais a respeito da referida escola, tais como: resoluções 

e parecer. Se apropriara também de arquivos particulares, sendo estes: 

fotografias, boletins e cadernos de alunos que lá estudaram. 

As entrevistas serão realizadas com professoras, alunos e funcionários 

que estudaram ou trabalharam na Escola Rural Margarida Flora Spada, tendo 

como objetivo a obtenção de informações sobre determinados assuntos, e a 

determinação das opiniões sobre os fatos que permeou estes durante suas 

atividades na escola mencionada. 

 

RESULTADOS 

O termo Educação do Campo é um conceito recente na área da 

educação, até décadas atrás a nomenclatura era Educação Rural, e isso ocorreu, 

por meio de diversos fatores e transformações sociais pelas quais o país passou 

(SIMÕES; TORRES, 2011). 

A educação rural, visa o interesse capitalista, onde o homem do campo 

deve plantar e colher, porém, não para o sustento de sua família, mas sim para a 

obtenção de lucro dos empresários, formando um trabalhador somente para o 

capital, ressalta Oliveira (2013). Com base nesse pensamento, Rossato e 

Praxedes (2015) irão acentuar que a educação escolar não pode ser voltada 

apenas para capacitar o indivíduo para o trabalho, mas esta deve possuir 

relações afetivas, que irão possibilitar dimensões culturais, sociais e 

consequentemente profissionais.  

Entretanto, a Educação do Campo defende um processo de ensino e 

aprendizagem, no qual, seja construído um currículo que valorize os 

conhecimentos dos camponeses, que possa ser elaborado um calendário 

conforme as necessidades do campo, e principalmente, que o educador saiba 



lidar com a diversidade e respeitar a identidade de cada camponês (OLIVEIRA, 

2013). 

Sendo assim, podemos abordar que as políticas públicas e a Educação 

do Campo são temas recentes na história da educação do Brasil, os mesmos têm 

início nos movimentos sociais do campo, nos: “acampamentos e assentamentos, 

seringais e quilombolas, ilhas e aldeias” (BOGATSCHOV et al., 2013, p.13). 

Peixoto; Cecílio e Silva (2013) afirmam que o campo brasileiro é 

constituído por múltiplos sujeitos, sendo estes os: “assalariados rurais, 

temporários, posseiros, arrendatários, acampados, assentados, agricultores 

familiares, pescadores, ribeirinhos e outros” (2013, p.33).  

Observado tamanha diversidade nos povos que habitam o campo, surge 

a necessidade de se pensar em uma educação que considere a organização 

social, tendo em vista a criação de políticas públicas específicas para a educação 

do e no campo (PEIXOTO; CECÍLIO e SILVA, 2013). 

Simões e Torres (2011) afirmam que a Educação do Campo é uma 

proposta consagrada pelos movimentos sociais ligados ao campo, como exemplo 

podemos citar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

O MST sempre almejou uma escola do campo, realmente voltada para os 

interesses do camponês, buscando sempre que esta escola não estivesse 

pautada nos valores urbanos (SERRA; SOBRINHO, 2013). 

Conclui-se que a Educação do Campo, diferente da educação rural, se 

organiza como uma modalidade inclusiva de educação, promovendo o acesso 

dos trabalhadores na escola, pautando-se em uma proposta pedagógica que visa 

preservar a identidade do camponês (MOLINA 2009 apud ROSSATO; 

PRAXEDES, 2015, p. 12). 

 

CONCLUSÃO  

A presente pesquisa está em processo de construção, porém, até o 

momento podemos constatar que a luta por uma política educacional foi 



constante, e as mudanças são buscadas até hoje, visando uma política efetiva 

que valorize a população que vive e trabalha no campo. 

Por fim, refletimos que “pensar uma educação do campo, é pensar que a 

mesma foi resultado de classes organizadas com vistas a um objetivo comum 

buscando uma articulação na conquista de direitos” (BOLONHEZI, 2017, p.41). 
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