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Resumo: O presente artigo intenciona analisar como o conceito de território se evidencia nos 
marcos legais e curriculares que configuram a política de educação básica na Rede Estadual 
de Educação no Paraná. Foram analisados documentos orientadores que configuram a 
educação básica em seus diferentes níveis e modalidades. Constatou-se que o conceito de 
território se explicita em documentos que passam a ser demandados por movimentos sociais, 
principalmente vinculados às lutas dos povos do campo, indígenas e dos fóruns de educação 
de jovens e adultos. O conceito de território evidenciado se sobrepõe a outros conceitos que 
influenciam as políticas de educação básica. 

 Palavras-chave: Políticas Sociais; Políticas Educacionais; 
Educação Básica; Território.  

Abstract: This paper intends to analyze how the concept of territory is evidenced in legal and 
curriculum frameworks that configure the basic education policy in the State Education Network 
in Paraná. For this, we analyze policy documents that make up the basic education at different 
levels and modalities. We note that the concept of territory is made explicit in documents that 
are now demanded by social movements, mainly linked to the struggles of people living in rural, 
indigenous and education forums for youth and adults. The evidenced concept of territory 
overlaps with other concepts that influence the policies of basic education. 

 Key-words: Social Policy; Education Policy; Elementary 
Education; Territory. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado da produção investigativa desenvolvida por um Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Gestão de Políticas Sociais, criado em 2002 e vinculado ao 

Departamento de Serviço Social de uma Universidade Pública paranaense, e que conta com a 

participação de docentes, pesquisadores, profissionais e estudantes de graduação e pós-

graduação. Esse Núcleo tem se voltado ao estudo e à pesquisas que tenham como enfoque a 

Gestão de Políticas Sociais, em especial às políticas de Educação, de Assistência Social, de 
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Saúde e de Habitação e Desenvolvimento Urbano, bem como voltado à produção e 

socialização de subsídios para os processos de gestão nos municípios do Paraná.  

Dentre as ações desenvolvidas pelo Núcleo, foi realizada uma abordagem junto aos 

documentos oficiais de cada uma das políticas setoriais citadas, acompanhada de debates e 

discussões que levaram à conclusão da necessidade de aprofundamento sobre o tema. 

Inicialmente, percebe-se que há diferentes concepções entre as referidas áreas e a construção 

teórica que as embasa. Fundamental ainda foi reconhecer que no interior de cada política 

setorial existem diferentes enfoques sobre o território, dependendo dos regimes de 

colaboração estabelecidos entre as diversas instâncias de governo. 

O tema da territorialização ganha relevância na medida em que representa avanços em 

relação à leitura da proteção e garantia de direitos, a partir da recuperação da capacidade 

protetiva dos territórios e não apenas pelos indivíduos e suas famílias, ampliando, portanto, a 

possibilidade de diálogos institucionais e políticos com diversas organizações e movimentos 

sociais, a partir do reconhecimento das diferentes e desiguais realidades locais e regionais.  

Vale destacar a estreita relação entre a territorialização e a democratização das políticas 

sociais, sendo essa conjunção assinalada por Sposati (2008, p. 01) ao considerar a gestão 

territorial como instrumento de democratização sendo fundamental “entender o território como 

um espaço dinâmico de relações onde necessidades e possibilidades se confrontam no 

cotidiano”. Essa perspectiva de gestão das políticas sociais pela visão do território como 

potencial para o fortalecimento do protagonismo dos usuários foi abordada por Koga (2003), 

afirmando ainda que “o território é considerado como um dos elementos potenciais para uma 

nova perspectiva redistributiva possível para orientar políticas públicas” (KOGA, 2003, p. 20). 

Para além de uma divisão puramente geográfica, a delimitação de territórios pode e deve 

expressar as diferenças entre as realidades, suas historicidades próprias e a constituição de 

agentes sociais e estruturas de poder organizadas de acordo com suas dinâmicas. Ao mesmo 

tempo, os territórios refletem a lógica da organização econômica, social e política mais ampla 

que acabam por definir os níveis de vulnerabilidade e desproteção. Trata-se de uma nova 

compreensão de gestão de políticas sociais, fundamentalmente de gestão das políticas 

educacionais, por encontra-se balizada nas diferentes realidades regionais e locais, na 

diversidade de sujeitos individuais e coletivos, nas permanentes negociações, tensões e 

diálogos institucionais com organizações e movimentos sociais e sindicais, nas possibilidades 

intersetoriais com as demais políticas sociais atuantes nos mesmos territórios (cidade, campo, 

aldeias, ilhas, florestas, etc.), dentre outros aspectos. 

Para as políticas educacionais – foco desse trabalho – o desafio se amplia tendo em vista as 

fragmentações existentes na estrutura dos sistemas públicos de educação, parcializado em 

diferentes níveis e modalidades educativas, num contexto de lenta construção de um sistema 



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

público mais articulado entre os diversos entes federativos, sobrepondo-se conceitos e 

perspectivas que revelam contradições e desorientações interinstitucionais.  

Para tal, empreendeu-se um processo investigativo para compreender o conceito de território 

no interior das políticas educacionais, orientadas e desenvolvidas em cada uma das instâncias 

governamentais. Fundamentou-se, inicialmente, em estudos que buscaram analisar a lógica 

territorial nos marcos legais e curriculares nacionais que orientam as ações dos Estados e 

Municípios no que tange à organização da oferta da educação básica (AMARAL; BORSATO, 

2012). Desta forma, pode-se compreender as fragilidades existentes acerca da concepção de 

território nas políticas educacionais nacionais, possibilitando a análise dos marcos legais e 

curriculares estaduais, uma vez que cada ente federativo possui relativa autonomia na gestão 

e nas orientações normativas, guardado os princípios constitucionais. Partir da compreensão 

dos marcos nacionais e estaduais se faz importante para a compreensão das dinâmicas 

existentes no “chão das escolas públicas”1, pois é nesse espaço que os conceitos se 

apresentam coerente e contraditoriamente. 

Especificamente no Paraná, vale ressaltar o destaque observado na gestão da Rede Estadual 

de Educação (período de 2003 à 2010), ao desenvolver um processo de elaboração e 

publicização de Diretrizes Curriculares Estaduais para todos os níveis e modalidades da 

educação, em contraposição à postura da maioria dos outros Estados da federação em adotar 

conceitos orientadores ligados aos denominados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

que tendem à homogeneizar as diferenças socioculturais e econômicas locais e regionais. 

Faz-se fundamental compreender qual concepção de território se apresenta em tais 

documentos estaduais uma vez que os mesmos passam a orientar políticas de formação inicial 

e continuada dos profissionais da educação, bem como normativas que organizam a oferta da 

educação básica em todo o território paranaense. 

2. PARÂMETROS LEGAIS E CURRICULARES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA NO PARANÁ E A IMPLÍCITA CONCEPÇÃO DE TERRITÓRIO 

A compreensão que cimenta essa análise busca identificar e compreender como a lógica 

territorial se apresenta nos marcos legais e curriculares que orientam os níveis e modalidades 

da educação básica desenvolvida pela Rede Estadual de Educação do Paraná. Na análise dos 

documentos procurou-se identificar o conceito de território, de forma explicita ou implícita, 

através de expressões conceituais que pudessem remeter à noção de territorialidade.  

Buscando uma aproximação com os conceitos de território que estão presentes nos 

documentos elaborados pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) e que 
                                                
1 Expressão fundamentada no conceito apresentado por Dirce Koga (2005) ao explicitar as políticas sociais como chão das 
políticas sociais, compreendendo este como espaço em que se materializam as diferentes manifestações da questão social, bem 
como as ações de proteção social. Compreende-se, desta forma, a escola pública sendo um chão, um espaço onde se expressam 
as questões sociais presentes nessa sociedade,  assim como as diferentes formas de reprodução e de resistência, portanto, de 
gestão das políticas educacionais,  
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orientam a organização da educação básica, foram analisados oito referências que constituem 

os marcos políticos, conceituais e normativos em vigência. Das oito referencias, cinco delas 

compõem a coletânea denominada de Diretrizes Curriculares Estaduais2 (Educação Básica, 

Educação Especial, Educação Profissional, Educação do Campo e Educação de Jovens e 

Adultos). Na ausência de diretrizes curriculares estaduais para a Educação Escolar Indígena 

foi analisada a Deliberação n. 009/2002 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre 

a criação e funcionamento da Escola Indígena. Foi analisada a Lei Estadual n. 4.798, de 05 de 

dezembro de 1964, conhecida como “Lei do Sistema Estadual de Educação” que orienta a 

oferta da educação básica no Paraná, assim como a Instrução Conjunta 001/2013 – 

SEED/SUED/SUDE que orienta as matrículas para o segundo segmento do ensino 

fundamental e do ensino médio de forma georeferencializada, destaca, esta última, um 

conceito de território em execução na garantia de acesso aos diferentes níveis e modalidades 

da educação básica no Paraná. 

A análise foi iniciada com o estudo da Lei Estadual n. 4.798/1964, conhecida como “Lei do 

Sistema Estadual de Educação” e que orienta a organização da educação básica no estado do 

Paraná. Mesmo sendo anterior à Constituição Federal de 1988 e à própria Lei n. 9.796/1996, 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Lei n. 4.798/1964 ainda não foi 

substituída sofrendo apenas algumas adaptações no seu texto. Constata-se que seu conteúdo 

apresenta significativa influência funcionalista, sendo elaborada e publicada no contexto 

ditatorial no Brasil. A única referencia conceitual que se aproxima da dimensão territorial se 

apresenta no ítem j, no artigo 1o. ao considerar a adaptação entre os tipos de ensino 

propiciados pelas escolas e as necessidades do desenvolvimento regional e nacional, como 

uma das finalidades da educação. Constata-se a ausência de qualquer referência sobre o 

reconhecimento das dimensões de territorialidade local, sendo foco desse texto legal o 

conceito de desenvolvimento, adequado ao contexto político em que esse documento foi 

elaborado.  

A análise das Diretrizes Curriculares Estaduais indicou diferentes apontamentos quanto a 

questão do território. Dentre os documentos analisados destaca-se as Diretrizes Curriculares 

Estaduais da Educação Básica, referencia que estabelece conceitos sobre currículo, sobre as 

dimensões do conhecimento, e sobre a socialização dos conhecimentos escolares por meio da 

definição de conteúdos estruturantes por disciplina. Dentre os autores e concepções 

referencializadas nesse documento, não foi identificada qualquer menção ou associação 

                                                
2 Importante destacar que as Diretrizes Curriculares Estaduais, elaboradas pela SEED-PR no período de 2003 à 2010) são 
documentos politico-institucionais elaborados por meio de processos de consulta e de participação junto a profissionais da Rede 
Estadual de Educação, pesquisadores de diferentes Instituições de Ensino Superior Públicas e consultores de area específicas. 
Esses documentos não possuem caráter normativo, sendo essa prerrogativa do Conselho Estadual de Educação; contudo, 
orientam a elaboração de propostas curriculares e projetos politico pedagógicos das escolas estaduais, tem se tornado referência 
para as Redes e Sistemas Municipais e Estaduais de Educação, além de inspirar normativas para os níveis e modalidades 
educativas. 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

acerca do conceito de território ou das diferentes realidades vividas pelos educadores e 

educandos da educação básica no Paraná na seleção dos conteúdos escolares. 

Observa-se que, no tocante às Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Especial, na 

introdução desse documento, é feita apenas uma menção aos espaços de origem das famílias 

para a oferta dos serviços, não relacionando-a à qualquer conceituação acerca do conceito de 

território. Apesar desse documento ser uma referencia fundamental acerca dessa modalidade 

no Brasil e no Paraná, explicitando e problematizando aspectos históricos e conceituais sobre 

a educação inclusiva, bem como sobre a recente visibilidade dos diferentes sujeitos com 

necessidades educacionais especiais, o mesmo não os localiza no tocante às complexidades 

vividas nos territórios em que vivem, se deslocam, trabalham e até mesmo onde vivenciam 

processos includentes e/ou excludentes. 

Ao analisar as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Profissional, constatamos uma 

fundamentação crítica e avançada tomando o conceito de trabalho como princípio educativo, a 

articulação dessa modalidade com a educação básica e com as dimensões da ciência e da 

tecnologia, bem como com as mudanças no mundo do trabalho. Contudo, o documento não 

explicita ou menciona qualquer referencia às dimensões de territorialidade, ainda que, dentre 

os cursos tradicionalmente ofertados pela Rede Estadual de Educação do Paraná seja o de 

formação de técnicos agrícolas em Colégios Estaduais específicos, provocando indagações 

sobre quais parâmetros conceituais orientam as práticas docentes e discentes acerca dos 

territórios a serem por eles considerados para intervenção profissional. 

Constata-se que as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação do Campo trazem 

conceitos relativos à categoria território ao longo de todo o documento, em diferentes 

discussões. A apresentação do documento explicita que: “os sujeitos do campo têm direito a 

uma educação pensada, desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e 

as suas necessidades humanas e sociais” (PARANÁ, 2006a, p. 9). Ao tratar do entendimento 

do que é a escola do campo, o documento apresenta a perspectiva que se que alcançar: “é 

preciso esclarecer que a definição de escola do campo tem sentido somente quando pensada 

a partir das particularidades dos povos do campo.” (PARANÁ, 2006a, p. 15). Problematiza 

ainda os limites e entraves em que construir referências coerentes a partir das escolas 

públicas localizadas no campo:  
 
A educação para os povos do campo é trabalhada a partir de um currículo essencialmente urbano e, quase sempre, 
deslocado das necessidades e da realidade do campo [...] A cultura, os saberes da experiência, a dinâmica do 
cotidiano dos povos do campo raramente são tomados como referência para o trabalho pedagógico, bem como 
para organizar o sistema de ensino, a formação de professores e a produção de materiais didáticos. (PARANÁ, 
2006a,p. 28) 
 
O documento resgata o processo de inserção da educação do campo na estrutura da SEED-

PR indicando os percursos feitos por diversas organizações e movimentos sociais ao 

desenvolver experiências educativas com diferentes sujeitos do campo, bem como pautando 
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essa demanda para o Governo do Estado do Paraná, que a assume oficialmente a partir do 

ano de 20033.  

Fundamentando-se nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (Parecer CNE/CEB n. 36/2001), o documento define uma concepção de educação do 

campo, evidenciando características que se aproximam conceitualmente da categoria território. 

Compreende a escola como: 
 
local de apropriação de conhecimentos científicos construídos historicamente pela humanidade e local de produção 
de conhecimentos em relações que se dão entre o mundo da ciência e o mundo da vida cotidiana. Os povos do 
campo querem que a escola seja o local que possibilite a ampliação dos conhecimentos [...] os conteúdos escolares 
são selecionados a partir do significado que têm para determinada comunidade escolar.” (PARANÁ, 2006a, p. 29) 
 
Abordando ainda os conceitos teóricos que guardam proximidades com a categoria território, o 

documento reflete sobre a relação entre cultura e identidade, apontando a necessidade da 

valorização e do estabelecimento de vínculos dos alunos com suas próprias comunidades, 

bem como da adequação da organização dos tempos e espaços com essas realidades. 
 
Em relação aos tempos pedagógicos, ainda há que se considerar a dinâmica da vida do campo, com os seus ciclos 
produtivos, período de pesca e turismo, épocas de chuvas, entre outros, que devem ser considerados na 
elaboração do calendário escolar, evitando, assim, a evasão ou um número excessivo de faltas de alunos em 
determinados períodos do ano. A LDB n. 9394/96 dá respaldo para que o calendário escolar seja organizado em 
função das particularidades de cada lugar. (PARANÁ, 2006a, p. 50) 
 
As Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação de Jovens e Adultos apresenta, em sua 

introdução, relevância da consideração do território como determinante para a sua constituição 

dessa modalidade, evidenciando as condições de sua oferta: 
 
destinadas aos educandos jovens, adultos e idosos, como sujei- tos de conhecimento e aprendizagem, de sua 
história e condição socioeconômica, sua posição nas relações de poder, sua diversidade étnico-racial, territorial, 
geracional e cultural, dentre outras. (PARANÁ, 2006b, p. 16). 
 

Importante ainda ressaltar que a política de Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual 

de Educação do Paraná está orientada pela Deliberação n. 005/2010, que estabelece normas 

para essa modalidade. Ainda que não tenha sido objeto da análise desse trabalho, esse 

documento faz menção direta à categoria território ao mencionar a obrigatoriedade do Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná de cumprir o estabelecido no Art. 2º da Resolução n.º 03/10 do 

CNE/CEB e continuar implementando a política de construção da Agenda Territorial da 

Educação de Jovens e Adultos. (PARANÁ, 2010). A Agenda Territorial de Desenvolvimento 

Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (Resolução MEC n. 65, de 

13/12/2007) se apresenta como um mecanismo de apoio, por parte do MEC, para estruturação 

e institucionalização de ações de desenvolvimento integrado de Alfabetização e de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. Segundo 

                                                
3 Ressalta-se que no ano de 2010, o Conselho Estadual de Educação do Paraná aprova o Parecer CEE/CEB n. 1011/2010 que 
estabelece normas e princípios para a implementação da Educação Básica do Campo no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 
bem como do processo de definição da identidade das Escolas do Campo, inspirado nas Diretrizes Curriculares Estaduais da 
Educação do Campo, em estudo no presente trabalho. 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

documentos que tratam dessa ação, a Agenda objetiva consolidar estratégias para a 

articulação territorial das ações e oferta desta modalidade no país, estruturadas nas 

dimensões técnica, de planejamento e de controle social, por meio de uma agenda integrada 

de ações envolvendo o poder público e a sociedade civil em favor da garantia do direito à 

educação da população jovem e adulta (BRASIL, 2012). 

Um dos documentos analisados refere-se à Deliberação n. 009/2002 do Conselho Estadual de 

Educação do Paraná que entende como escola indígena “o estabelecimento de ensino que 

oferte educação escolar indígena no âmbito da Educação Básica, localizado em terras 

indígenas.” (PARANÁ, 2002). Ressalta-se que o documento explicita, no seu artigo primeiro, o 

conceito de território indígena como orientador da modalidade da Educação Escolar Indígena, 

informando que: 
 
terras indígenas são as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. (PARANÁ, 2002, p. 1) 
 
A referida Deliberação fundamenta-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Escolar Indígena (Parecer CNE/CEB n.14/1999) e, ao tratar das formas de organização da 

escola indígena, explicita conceitos que aproximam-se do entendimento de território como 

espaço geográfico, mas também como espaço de vivências e estabelecimento de vínculos 

com a terra, de valorização plena das culturas dos povos indígenas e de consideração do 

território indígena. Ao tratar da organização, estrutura e funcionamento da Escola Indígena, a 

Deliberação define como um de seus elementos básicos “sua localização em terras habitadas 

por comunidades indígenas, ainda que se estendam por territórios de Municípios contíguos” 

(PARANÁ, 2002, p. 2), explicitando a compreensão de que o território indígena não se limita 

pela divisa geográfica dos municípios, mas atende às condições próprias dos grupos étnicos 

que nele habitam.  

Cabe ainda destacar que, ao determinar que o projeto pedagógico deva levar em consideração 

“as características próprias da Escola Indígena, em respeito à especificidade étnico-cultural de 

cada povo ou comunidade” (PARANÁ, 2002, p. 3) estão entendidas a essa modalidade as 

compreensões que cada povo ou comunidade carrega sobre a formação de seu território de 

das suas particularidades4.  

                                                
4 Essa perspectiva pode ser encontrada no conceito de Territórios Étnoeducacionais voltados à organização da Educação Escolar 
Indígena no país (Decreto n. 6861, de 27/05/2009), ainda não implementada pelo Governo do estado do Paraná. Os 
Étnoterritórios sinalizam uma inédita forma de gestão das políticas educacionais focando, prioritariamente, a organização social, 
política e cultural dos povos indígenas a partir de suas relações intersocietárias, caracterizadas por raízes sociais e históricas, 
relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais compartilhados, independentemente da divisão 
político-administrativa do País. Essa possibilidade se evidencia no artigo primeiro do citado Decreto ao afirmar que: “a educação 
escolar indígena será organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade e respeitando suas 
necessidades e especificidades” (BRASIL, 2009). 
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Dentre os documentos escolhidos para análise nesse trabalho, destaca-se a Instrução 

Conjunta 001/2013 – SEED/SUED/SUDE, que, ao tratar da matricula dos alunos na Rede 

Estadual de Educação do Paraná, considera uma série de condições que devem ser levadas 

em conta para a definição da vaga a ser ocupada pelo estudante. Entre essas definições está 

o georeferenciamento. Ao considerar o endereço do estudante para definir a localização da 

escola mais próxima à sua casa para matriculá-lo, a Instrução apropria-se de um conceito 

geográfico relacionado ao território, mas que não considera as implicações deste na vida do 

sujeito. Não leva em consideração, por exemplo, que o endereço de residência nem sempre 

corresponde ao território de vivências dos sujeitos que utilizarão do direito à educação escolar, 

em diferentes níveis e modalidades educativas. 

Embora os conceitos de território não estejam explícitos nos documentos analisados, fica claro 

que de forma implícita, ou indireta, a categoria tem influência sobre a definição de políticas de 

educação e do direcionamento legal das mesmas. Desta forma, constata-se contradições, 

diferenças conceituais e até mesmo ausências no que tange à dimensão e concepção de 

território nos diferentes documentos e diretrizes que organizam a política de educação básica 

na Rede Estadual de Educação do Paraná. 

3. A DIMENSÃO DO TERRITÓRIO EVIDENCIADA NA POLÍTICA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA NO PARANÁ 

A análise dos documentos da Secretaria Estadual de Educação do Paraná apontam para um 

entendimento de território bastante relacionado à localização geográfica. Entendendo território 

como diferente de delimitação geográfica ou de localidade e localização, podemos notar que 

os documentos analisados de fato só tratam de território em momentos pontuais. A partir de 

Milton Santos e seus estudos, Saquet (2008, p. 8) nos ajuda a compreender território como: 
 
delimitado, construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama muito grande de atores que 
territorializam suas ações com o passar do tempo. No entanto, a delimitação pode não ocorrer de maneira precisa, 
pode ser irregular e mudar historicamente, bem como acontecer uma diversificação das relações sociais num jogo 
de poder cada vez mais complexo. 
 

Desta forma, o conceito de território está diretamente relacionado às vivências e às 

experiências dos sujeitos nos lugares em que vivem e convivem e não necessariamente tem 

relação com a localização física da sua habitação. O conceito de território também exige o 

entendimento das relações de poder estabelecidas naquela localidade e, em como tais 

relações, influem no acesso dos sujeitos aos diferentes serviços presentes naquele território. 

Nos documentos relacionados à organização da educação básica na Rede Estadual de 

Educação do Paraná observa-se que, ao não considerar o território nessa perspectiva da 

construção que sujeitos históricos realizam a partir dele e como reconstroem seus territórios a 



 

9 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

partir de suas vivências, a política pública perde a oportunidade de consolidar a educação e as 

instituições escolares como fator importante e determinante deste mesmo território. 

Os documentos apresentam conceitos relacionados à categoria território, a partir de 

expressões como espaço, regional e regionalidade, local e localidade, geográfica, e os trata 

como sinônimos ou mesmo explicativos do próprio conceito de território. No entanto, Saquet 

(2008) explica ser possível compreender as diferenças fundamentais entre tais conceitos 

afirmando que: 
 
o território não se apresenta como forma definitiva e organizada do espaço, porém, há sinais que permitem 
acreditar que o território corresponde ao palco onde se realizam as atividades criadas a partir da herança cultural do 
povo que o ocupa; é também uma fração do espaço local articulada ao mundial. 
 
A partir desse conceito, constata-se que os documentos que tratam da Educação do Campo, 

da Educação Escolar Indígena e da Educação de Jovens e Adultos trazem presentes o 

entendimento de que o território não tem apenas a função de delimitar as divisas da localidade 

onde se vive, mas também de ser palco de relações humanas, perpassadas por relações de 

poder que estabelecem formas de constituir um território vivo. Observa-se que a perspectiva 

constatada nesses documentos carrega o lastro histórico marcado pelas lutas e conquistas 

dos diferentes movimentos sociais que pautaram ao Estado brasileiro suas demandas pela 

educação escolar. 

Durante o tenso processo de discussão sobre a nova LDBEN e ainda após a sua promulgação 

no ano de 1996, ocorreram inúmeros debates nacionais e internacionais que influenciaram a 

elaboração de diretrizes curriculares para os diferentes níveis e modalidades da educação 

básica no Brasil, cabendo ao Conselho Nacional de Educação essa incumbência institucional. 

Esse processo foi acompanhado, fundamentalmente, pelo protagonismo de diferentes fóruns, 

organizações e movimentos sociais participantes das discussões realizadas, alguns deles 

responsáveis pela realização de variadas experiências educativas progressistas nas décadas 

de 1990 à 2000. A década de 2000 foi marcada pela publicização e debate das diferentes 

diretrizes nacionais, as quais passaram a orientar e a reorganizar a oferta da educação 

escolar, fundamentalmente das modalidades educacionais, muitas delas inéditas nos marcos 

legais da educação brasileira, ainda que num contexto de intensa ofensiva neoliberal nas 

políticas sociais e educacionais (SHIROMA, 2000). 

Ao considerar os documentos de diretrizes curriculares nacionais de diferentes níveis e 

modalidades da educação básica, elaboradas e publicizadas no período de 1998 à 2010, 

constata-se que a perspectiva de território também se evidencia em apenas dois deles, sendo 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena (Parecer CNE/CEB 

n.14/1999) e nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(Parecer CNE/CEB n. 36/2001). Os citados documentos explicitam a importância de a escola 

reconhecer os diferentes sujeitos que vivem no campo e nos territórios indígenas, 
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evidenciando novos paradigmas para se pensar os espaços onde essas populações habitam, 

considerando suas complexidades histórias, políticas, culturais, econômicas e geográficas. 

Provocam e problematizam também a necessária reorganização do sistema público de 

educação para atender as demandas, os modos de vida e as formas de organização social 

desses segmentos. 

Não é coincidência que ambos os documentos citados foram pautados, balizados e 

fundamentados a partir das bandeiras e dos debates promovidos pelo movimento de 

lideranças e professores indígenas e pelos movimentos sociais do campo no país, na 

perspectiva de se garantir a oferta da educação do campo e da educação escolar indígena, 

enraizadas nas expectativas e necessidades desses sujeitos coletivos. Esses movimentos 

tomam como centralidade de sua organização a questão fundiária no Brasil e a luta pela 

ocupação, permanência e resistência nos seus territórios, sejam eles tradicionais ou como 

espaços potenciais para a reforma agrária, entendendo a escola como instrumento dessa luta 

e como direito social fundamental. 

Outrossim, observa-se que a partir da segunda metade dos anos 2000, a perspectiva de 

território passa a ser utilizada por alguns setores do Ministério da Educação (MEC) 

compreendida como estratégia para expansão da oferta da educação escolar, também como 

forma de estabelecer regimes de colaboração entre União, Estados e Municípios, e ainda 

como possibilidade de efetivar políticas educacionais a segmentos específicos. As estratégias 

e orientações definidas pelo MEC, a partir de 2003, passam a influenciar as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação seja por meio de normativas que orientam a organização 

da educação básica, seja por meio de programas e projetos que passam a ser disponibilizados 

a esses sistemas de educação com recursos destinados para diferentes finalidades (produção 

de materiais didáticos e de apoio pedagógicos, formação continuada de profissionais da 

educação, etc). 

Cumpre destacar que os marcos legais e políticos evidenciados nesse trabalho e que 

sinalizam uma aproximação das políticas sociais e educacionais orientadas pelo Governo do 

Estado do Paraná com a perspectiva do território, passam a ser recentemente desenvolvidas 

(a partir da segunda metade da década de 2000), constituindo-se em experiências potenciais 

para a análise e a pesquisa, uma vez que comportam tensões, contradições, inovações e 

possibilidades na sua implementação e execução. 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos levantamentos e estudos documentais realizados, constata-se que é recente e 

ainda circunscrita a inserção de conceitos relacionados à perspectiva do território no âmbito da 

gestão das políticas educacionais e do espaço escolar, evidenciados em documentos 

estaduais orientadores nessa área.  
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Observa-se que os debates realizados no contexto da I Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), realizada em 2010, e nas proposições do Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

sinalizam sobre a importância da construção de um sistema nacional articulado de educação, 

envolvendo regimes e estratégias de colaboração entre as diferentes instâncias de governo e 

de forma intersetorial, em diálogo com as comunidades educativas e com as organizações da 

sociedade civil, evidenciando, implicitamente, uma perspectiva de territorialidade nessas 

reflexões, haja vista a dimensão territorial do país e os desafios em se garantir a 

universalização da educação básica para todos e todas, e com qualidade. 

Outrossim, ainda que a SEED-PR seja reconhecida com destaque nacional no esforço de 

elaboração de diretrizes curriculares para a Rede Estadual de Educação, percebe-se que a 

explicitação da perspectiva territorial se apresenta em apenas três dos diversos documentos 

estaduais publicizados na década de 2000,  tendo em vista os debates que pautaram a 

definição da Educação do Campo, da Educação Escolar Indígena e da Educação de Jovens e 

Adultos. Ainda que não circunscrita no conjunto orientador da política da educação básica 

brasileira, essas duas políticas evidenciam o conceito de território organicamente vinculado e 

inspirado nas lutas e proposições dos movimentos sociais que atuam nesses segmentos 

específicos. 

Constata-se contudo, que essas três políticas encontram-se fragmentadas no âmbito da 

gestão da SEED-PR, sendo que a Educação do Campo e a Educação Escolar Indígena estão 

vinculadas à Diretoria da Diversidade e a Educação de Jovens e Adultos vinculada à Diretoria 

de Educação Básica. É possível que a localização de políticas que possuem aspectos e 

sintonias conceituais e políticas tão semelhantes em diferentes setores da gestão educacional, 

se apresentem ainda mais desarticuladas e fragmentadas do ponto de vista da compreensão 

das necessidades e demandas apresentadas pelos movimentos sociais e pelas comunidades 

locais, bem como das respostas concretas possíveis pelo Estado. 

A análise realizada confere o avanço nas orientações e medidas adotadas pela SEED-PR ao 

assumir e inserir a lógica do território na gestão das políticas educacionais, uma vez que essa 

perspectiva se fundamenta em reflexões críticas produzidas por diversas áreas do 

conhecimento, nas lutas dos movimentos sociais fundamentalmente pelo direito à terra e à 

educação, e nas possibilidades de participação democrática e popular para a garantia do 

direito e para o controle social do Estado e das políticas sociais públicas. Ressalta-se, 

contudo, o necessário aprofundamento sobre as experiências escolares decorrentes dessas 

orientações, uma vez que as escolas públicas se apresentam como o chão das políticas 

educacionais e nelas devem se apresentar e concretizar essas perspectivas. 
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