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RESUMO 

 

Nos últimos 20 anos, o panorama educacional municipal de Campos dos Goytacazes/RJ,  

passou a ser ocupado por diferentes sujeitos coletivos que ainda não haviam acessado o 

espaço da política pública local: os camponeses Sem-Terra. Esses sujeitos coletivos, 

articularam-se através do Coletivo de Educação do Campo com objetivo de debater não 

só o direito à terra, mas, principalmente o direito à educação dos camponeses. Por meio 

de lutas sociais buscaram apresentar na agenda pública municipal e estadual, outros 

caminhos para a formulação de políticas públicas da educação do campo, como 

contraposição ao modelo educacional urbano vigente estendido às escolas rurais. Tais 

ações abrangem desde a realização de seminários, encontros de formação, construção do 

Fórum Fluminense de Educação do Campo e mais recentemente a elaboração da matriz 

curricular da Educação do Campo na rede pública de ensino. Em decorrência disso, 

propomos apresentar dois momentos desse movimento na agenda pública em Campos. 

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é compreender como se deram essas 

ações referentes ao movimento da Educação do Campo através do Coletivo de Educação 

do Campo e o poder público. Sendo assim, a metodologia utilizada para realização deste 

trabalho foi a partir de levantamento bibliográfico, análise documental, observação 

participante e entrevistas semiestruturadas realizadas junto aos gestores públicos e as 

ações desenvolvidas pelo Coletivo Educampo. Os resultados encontrados apontaram para 

os impactos dos desdobramentos desse movimento na luta por política pública local em 

prol da educação do campo. Dessa forma, compreende-se a importância da ampliação do 

debate público no que tange a implementação das políticas públicas de Educação do 

Campo.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Campos dos Goytacazes; Políticas Públicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the last 20 years, the municipal educational panorama of Campos dos Goytacazes / RJ, 

has been occupied by different collective subjects who had not yet accessed the space of 

local public policy: the peasants Sem-Terra. These collective subjects articulated 

themselves through the Collective of Field Education with the aim of discussing not only 

the right to land, but especially the right to education of peasants. Through social struggles 

they sought to present in the municipal and state public agenda other ways of formulating 

public policies for rural education, as opposed to the current urban educational model 

extended to rural schools. These actions range from the holding of seminars, training 

meetings, the construction of the Fluminense Field Education Forum, and more recently 

the elaboration of the Field Education curriculum matrix in the public school system. As 

a result, we propose to present two moments of this movement in the public agenda in 

Campos. Thus, the main objective of this work is to understand how these actions related 

to the Field Education movement through the Field Education Collective and the public 

power were given. Thus, the methodology used to carry out this work was based on a 

bibliographical survey, documentary analysis, participant observation and semi-

structured interviews carried out with the public managers and the actions developed by 

the Educampo Collective. The results found pointed to the impacts of the unfolding of 

this movement in the struggle for local public policy in favor of rural education. Thus, it 

is understood the importance of broadening the public debate regarding the 

implementation of public policies of Field Education. 

 

Key-words: Field Education; Campos dos Goytacazes; Public policy. 
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Introdução 

 

O objetivo deste trabalho consiste em compreender como se articularam as ações 

do Coletivo de Educação do Campo-Educampo, no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. Os referenciais desse trabalho se encontram materializados nas múltiplas 

experiências vivenciadas pelos camponeses e agentes da CPT que por meio da formação 

inicial do coletivo buscaram fortalecer a elaboração e implementação de política pública 

educacional voltadas para o meio rural. 

O objeto desta investigação são as políticas públicas de Educação do Campo e seu 

percurso que se tensionam através das contradições no campo da política pública 

diferenciada. Nesse campo, encontra-se vários atores sociais tais como gestores públicos, 

agentes pastorais, educadores das escolas rurais e camponeses.  

É importante ressaltar que em relação à política pública diferenciada existem dois 

paradigmas: a Educação do Campo e Educação Rural. A primeira é tida por Caldart 

(2004) como “um conceito em movimento que versa sobre o tratamento da educação que 

se volta ao conjunto dos trabalhadores do campo”. E, Educação Rural é definida pela 

educação do sujeito a quem ela se destina, de modo geral, o destinatário da Educação 

Rural é a população agrícola constituída por todas aquelas pessoas para as quais a 

agricultura representa o principal meio de sustento.” (Petty;Tombi e Vera, 1981, p.33).  

A Educação do Campo propõe ser uma contraposição ao modelo da Educação 

Rural que possui em seus fundamentos “dar” de forma instrumental um conjunto de 

conteúdos aos trabalhadores, formulado na perspectiva de fora do campo, pensado “para” 

os sujeitos atrasados e “fora do lugar”.   

Caldart (2004) evidencia algumas proposições básicas dos objetivos da Educação 

do Campo. Ela argumenta que a Educação do Campo procura romper com a ideia do 

urbano como “lugar do desenvolvimento” e o campo como o “lugar do atraso”, na falsa 

dicotomia campo-cidade. De acordo com Caldart (2004) essa visão permeou todo o 

processo de modernização da agricultura implementado no país.  

Neste contexto, as ações coletivas dos camponeses vão desde as ocupações de 

secretarias, da luta pela terra, de educação popular, pastorais e agentes sindicais que 

pressionam o Estado na esfera pública municipal e estadual na tentativa de dar voz às 

demandas do campo. 

Destaco que vivenciei uma experiência em educação popular em área de 

assentamento de reforma agrária ainda no período de graduação (2000) como estudante 

do curso de Geografia (UFF) através da disciplina de agroecologia. Essa experiência foi 



14 

 

de acompanhamento das assembleias de trabalhadores rurais no assentamento da reforma 

agrária de Capelinha, em Conceição de Macabú. O assentamento foi organizado pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) no norte fluminense em meados 

da década de 1990. Este elemento me envolveu de certa maneira na dimensão das tensões, 

dos conflitos e nas estratégias de permanência na terra. A organização dos modos segundo 

os quais as ações eram formuladas para serem realizadas me chamaram atenção em torno 

da organização dos processos de educação. 

Após a conclusão do curso de Geografia na UFF de Niterói no ano de 2001, fui 

aprovado em concurso público para a prefeitura de Campos dos Goytacazes. Essa situação 

corroborou para meu retorno à cidade de Campos. Neste contexto, no início de 2003, atuei 

como educador de Geografia em uma escola rural no distrito de Tócos. Essa experiência 

foi continuamente permeada pelo meu estranhamento do modelo de escola a partir da 

minha prática docente e a realidade que me cercava, pois na tentativa de construir o 

conhecimento junto com os estudantes, observei que o currículo era definido pelo livro 

didático adotado pelo sistema de ensino municipal. Em contraponto, grande parte dos 

conteúdos de Geografia se diferenciavam das múltiplas experiências vivenciadas por eles 

na atividade canavieira.   

É importante ressaltar nesse período, que a Indústria de Açúcar e Álcool (Usina 

Paraíso) funcionava em toda sua capacidade produtiva. Nesse contexto, a maior parte dos 

estudantes da Escola Municipal Doutor Getúlio Vargas ou eram assalariados rurais 

temporários ou eram seus filhos, ou mesmo filhos dos operários da usina, de pequenos 

agricultores, arrendatários, pescadores, pecuaristas ou do tímido comércio e serviços. Na 

colheita e moagem da cana, onde a atividade é importante economicamente na localidade, 

uma grande quantidade da mão de obra envolvida no corte de cana deixava de frequentar 

a escola, ocasionando neste período grande evasão. 

O trabalho que pretendo desenvolver nesta dissertação possibilita algumas 

considerações e reflexões acerca destes períodos de evasão escolar. Esta análise foi sendo 

construída na tentativa de compreender os acontecimentos históricos ora estudados na 

academia, ora vivenciados no meu exercício profissional. A relevância desta pesquisa, 

diz respeito à ligação entre as ações desenhadas pelos sujeitos coletivos no que se refere 

aos direitos sociais e em especial, a educação diferenciada.  

No entanto, cabe ressaltar que o caráter universalizante da educação para todos, 

ainda é um desafio para parte significativa das populações minoritários, principalmente, 

os povos do campo.  
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O que apresentaremos a partir desta pesquisa, é a identificação sobre quais 

medidas serviram por fortalecer na agenda pública o debate e a construção da política de 

Educação do Campo, no sentido de acompanhar os movimentos da implementação desta 

pauta no município de Campos entre o primeiro ciclo de origem até um breve balanço da 

política institucional.  

 

A presente dissertação apresenta-se organizada da seguinte forma: No capítulo 1, 

intitulado Cícero Guedes1, abordaremos, teoricamente, através dos autores Antonio 

Gramsci (1980) e Poulantzas (2000) , a discussão entre a relação do Estado Ampliado, 

Sociedade Civil e Políticas Públicas. Abordaremos a respeito das políticas públicas e as 

especificidades do Estado brasileiro no que tange à sua atuação na implementação dessas 

políticas para o campo.  

No segundo capítulo intitulado Regina Pinho2, abordaremos, historicamente, 

como foi tratada a Educação Rural no contexto brasileiro até emergência da Educação do 

Campo nos anos de 1990 no século XX. Apresentaremos assim, as principais questões e 

debates da educação rural ao longo do século XX, desde a sua concepção, marcada pelo 

movimento do “ruralismo pedagógico” dos anos de 1930, a influência e interesse 

estadunidense na formulação das políticas educacionais no Brasil.  

No terceiro e último capítulo, intitulado Padre Geraldo 3, apresentaremos as ações 

coletivas construídas pelo movimento de educação do campo através da articulação do 

Coletivo de Educação do Campo do Norte Fluminense criado no contexto da luta pela 

terra após 1997, especificamente em 1998.  

                                                
1 Liderança Sem-Terra, brutalmente assassinado no ano de 2012, libertado do trabalho escravo dos 

canaviais no estado de Alagoas, conheceu a liberdade através da Reforma Agrária, foi assentado no Zumbi 

I, e foi também um grande defensor da agroecologia e da Educação do Campo na região norte fluminense 

- atuou diretamente junto ao Coletivo Educampo na organização do povo, na construção da escola do 

acampamento em 1997 – Roseli Nunes e nas denúncias encaminhadas ao Ministério Público e Coordenação 

Nacional de Educação do Campo do MEC em 2011. (Foto Anexo I e II) Fonte: (Abreu e Martinez, 2004). 
2 – Mulher, negra, estudante do Saberes da Terra (2012), camponesa Sem-Terra, agroecológica, do Coletivo 
de Mulheres Assentadas do Zumbi dos Palmares em Campos dos Goytacazes – nos presenteava com sua 

vivacidade com a lida na roça, em suas oficinas de remédio caseiro, os diálogos e sua sabedoria partilhada 

conosco. Regina Pinho que deu o nome ao Coletivo de Mulheres: Regina Pinho, foi brutalmente assassinada 

no assentamento no dia 06 de fevereiro de 2013, revelando a insegurança no campo e o aumento da 

violência.  
3 Padre Geraldo Lima da CPT do RJ e da Diocese de Nova Iguaçú – foi um grande profeta à serviço dos 

“Condenados da terra” (FANON, 1961) que animou muitas famílias na luta pela terra por dignidade dos 

povos do campo fluminense, tanto na baixada fluminense quanto no norte do estado do Rio de Janeiro, sua 

presença era além de uma voz indignada com a injustiça dos homens, uma presença compromissada com a 

transformação da sociedade por mais direitos e igualdade. Pe. Geraldo Lima faleceu aos 80 anos no último 

07 de julho de 2018. Esse capítulo é uma homenagem a esse grande profeta e educador popular que nos 
encheu de esperança.  
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Por fim, este trabalho buscou dar uma contribuição para os estudos sobre a 

educação do campo, política pública educacional, camponeses e seus questionamentos 

acerca da necessidade de uma educação diferenciada para o fortalecimento do campo.  

 

 

Capítulo 1 – “Cícero Guedes”: Estado, Sociedade civil e Políticas Públicas  

 
Reforma agrária, sim! 

Trabalho Escravo, Não! 

 

(Cícero Guedes) 

 

Este capítulo baseia-se na perspectiva de apresentar alguns aspectos que se 

relacionam à problemática da pesquisa. Apresentaremos fundamentos que buscam 

evidenciar a relação entre o teórico e o empírico a fim de confrontar os estudos e pesquisas 

em torno dos caminhos percorridos pelo Movimento da Educação do Campo em Campos 

dos Goytacazes ao processo de institucionalização realizado pelo Estado no que se refere 

às políticas públicas. É importante ressaltar que mesmo antes de iniciarmos as discussões 

no capítulo, levamos em consideração que o debate e as reflexões teóricas realizadas para 

o desenvolvimento da pesquisa, constituem-se como marco conceitual que nos ajuda a 

compreender em parte o movimento da Educação do Campo, assim como as contradições 

e tensões levantadas por diversos pesquisadores ao longo da elaboração de suas pesquisas, 

principalmente no que diz respeito à política educacional pensada a partir dos camponeses 

Sem-Terra e a disputa por diferentes projetos situados no tempo. 

Além disso, na educação destinada historicamente às populações do campo, não era 

necessário o acesso à erudição, ou seja, para viver no campo só era necessário o mínimo 

de estudo para reproduzir a força de trabalho e limitar qualquer tipo de ascensão e 

mobilidade por parte das populações. Logo, partimos do pressuposto que os avanços e 

desafios das políticas públicas se vinculam a compreender o papel-chave do Estado neste 

processo. Nesse sentido, a partir das concepções teóricas de Gramsci sobre o Estado 

Ampliado e educação, assim como, de alguns de seus intérpretes (COUTINHO, 1989) 

autores marxistas que se propuseram em compreender o papel do Estado na construção 

ou não de determinadas políticas, poderemos promover uma tentativa de aproximação 

teórica com a realidade.  

 

1.1- Sobre o Estado Ampliado 
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A escolha do conceito de Estado apresentado por Antônio Gramsci se justifica pela 

complexidade na análise das correlações de forças e consenso entre as classes e frações 

de classe que atuam no interior do aparelho de Estado, sobretudo a partir da ampliação 

das premissas apresentadas por Marx e Engels. No entanto, muito além do resultado da 

“expressão da situação econômica” que evidenciava essa questão como fator 

determinante do Estado, Gramsci incorpora outras perspectivas para compreender a 

concepção de Estado no capitalismo moderno, tais como: a dimensão histórica e cultural 

e de conflitos entre a sociedade civil e a sociedade política.  

Desse modo, a contribuição das análises de Gramsci, no que diz respeito ao conceito 

de Estado ampliado – a partir dos aparelhos privados de hegemonia –, nos fornecerá 

alguns caminhos para que possamos compreender determinados limites e impasses do 

Estado/sociedade no âmbito das contradições de avanço do capital, enfrentando a 

condução de determinadas políticas públicas, como a de Educação do Campo nas mais 

diferentes escalas. 

Durante o seu período no cárcere, Gramsci realizou uma série de estudos 

sistematizados que nos ajudam a compreender as formas da dominação burguesa nos 

países capitalistas (hegemônicos) e alguns caminhos possíveis na interpretação deste, que 

criam as condições de germinação da luta operária e comunista contra a opressão –a 

contra-hegemonia (FONTES, 2010). 

Na interpretação de Fontes (2010) sobre o olhar de Gramsci, o Estado podia agregar 

em sua própria estrutura, elementos das classes dominadas, ampliando-se na incorporação 

de demandas dos grupos subalternos, aprofundando a democracia. Porém, se por um lado 

incorporava e ampliava a política, mantinha a subalternização de classes, ou seja, ao 

mesmo tempo que o Estado incorporava ‘novas’ demandas, ele mantinha a estrutura da 

classe dominante hegemônica.  

Nesse sentido, o Estado para Gramsci é conceituado como elemento histórico, 

coligado à existência de classes sociais, não expressando um momento de universalidade 

efetiva, ou seja, de igualdade para todos. Essa contradição, pode se expressar segundo 

Fontes (2010), na teoria marxista quando o Estado apresenta os valores de um grupo 

hegemônico como universais, visando reproduzir seus interesses de classe. De acordo 

com essa autora essa é uma das chaves da relação assimétrica de poder desigual de classes 

(Fontes, 2010). 

Em Gramsci, o conceito de Estado emergiu do conjunto das relações sociais para 

garantir a continuidade da produção e reprodução de sua existência. No entanto, ele a 

amplia para além da dimensão economicista estrutural, introduzindo assim, uma 
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abordagem sobre a concepção de Estado ao considerar que, as disputas das classes 

ocorrem através de múltiplas intervenções das lutas sociais na superestrutura 

incorporando o caráter de mobilidade que desconstitui o aspecto monolítico da sociedade 

política. 

Segundo Gramsci (1985) o Estado ampliado é caracterizado pelas sociedades 

ocidentais, cujo o Estado possui uma justa relação com a sociedade civil, pois esta para 

ela é constituídas pelos aparelhos privados de hegemonia – igrejas, sindicatos, escolas e 

outras organizações de livre associação. Estes aparelhos estão permanentemente em 

constante disputa a partir dos diferentes interesses na perspectiva de incorporar suas 

agendas construídas no interior do Estado. Tomo aqui pela contribuição do pensamento 

gramsciano como parte constitutiva do próprio Estado Ampliado, enquanto espaço 

permanente de tensões entre grupos organizados a partir da sociedade civil e inseridos – 

ou a caminhos de inserção – junto à agencias, instituições públicas da sociedade política, 

de modo a intervir na definição, no desenho, na redefinição das políticas públicas 

específicas e, em geral (MENDONÇA, 2007). 

Fontes (2010) complementa essa visão gramsciana de Estado ao definí-lo como 

arena de relações de poder que se expressam por aglutinar projetos e vontades coletivas 

que interpelam o Estado. Nesse sentido em Poulantzas (2000), o Estado seria um campo 

de poder, uma arena, onde se condensariam materialmente as lutas e conflitos entre os 

diversos atores: classes e frações de classes. Tais lutas se ganham sentido através das 

disputas por projetos de classe, por programas relacionados aos partidos no interior da 

sociedade civil.  

[...] A sociedade civil é o momento da formulação e da reflexão, da 

consolidação dos projetos sociais e das vontades coletivas. Sua imbricação no 

Estado assegura que a função estatal de educação – o “Estado educador” – atue 
na mesma direção dos interesses dirigentes e dominantes, através da mediação 

dos partidos políticos, tanto os oficiais como os que, extraoficialmente, 

difundem e consolidam as visões de mundo, como a imprensa ou a mídia [...] 

(FONTES, 2010, p.138). 

 

Deste modo, o conceito de sociedade civil em Gramsci procura dar conta dos 

fundamentos e pressupostos da produção social, da organização das vontades coletivas e 

de sua conversão em aceitação da dominação, através do Estado (FONTES, 2010).  

A sociedade civil se encontra na superestrutura, já o Estado faz parte da estrutura 

social. Daí a distinção entre o pensamento de Marx e Gramsci. Para Gramsci, a 

superestrutura apresenta dois momentos: o positivo e o negativo. No momento positivo 

se encontra a sociedade civil e no momento negativo se encontra a sociedade política 

(NASCIMENTO, 2009). 
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Ainda por Estado ampliado, Gramsci (1976) denomina que estão incorporadas nele 

tanto a sociedade civil e sua pluralidade com diversos interesses e a sociedade política 

composta pelos aparelhos estatais públicos e militares de dominação e coerção em 

permanente inter-relação.  

Assim, o Estado ampliado em Gramsci comporta essas duas esferas principais: a do 

“Estado no sentido estrito” ou de Estado-coerção (formado pelo monopólio legal da 

repressão e da violência, vinculados ao controle das burocracias política e policial-militar) 

e ainda, pela sociedade civil composta pelo conjunto das organizações responsáveis pela 

difusão das ideologias hegemônicas e contra hegemônicas. No entanto, a escola enquanto 

aparelho privado de hegemonia, possui um importante papel na transmissão de valores e 

visões de mundo, sobretudo na perspectiva de classe, porém não serve de base para as 

classes dominadas atuarem no sentido da contra-hegemonia, ou seja, por um outro tipo 

escola (COUTINHO, 1989).  

Harvey (2005) apresenta as bases teóricas marxistas assim como Gramsci para a 

compreender o papel do Estado nas sociedades capitalistas mostrando que o mesmo 

desempenha, necessariamente, certas tarefas básicas mínimas no apoio do modo 

capitalista de produção. O autor interpreta a visão do Estado contida em Engels e 

considera que: 

[...] O Estado não é, de modo algum, um poder de fora, imposto sobre a 

sociedade; assim como não é a realidade moral, a imagem e a realidade da 

razão, como sustenta Hegel. Em vez disso, o Estado é o produto da sociedade 

num estágio específico do seu desenvolvimento; é o reconhecimento de que 
essa sociedade se envolveu numa contradição insolúvel, e está rachada em 

antagonismos irreconciliáveis, incapazes de ser exorcizados. No entanto, para 

que esses antagonismos não destruam as classes com interesses econômicos 

conflitantes e a sociedade, um poder, aparentemente situado acima da 

sociedade, tornou-se necessário para moderar o conflito e mantê-lo nos limites 

da ordem; e esse poder, nascido da sociedade, mas se colocando acima dela e, 

progressivamente, alienando-se dela, é o Estado. (HARVEY, 2005, p.79). 

 

 

Nesse sentido, os estudos marxistas sobre o Estado, se orientam por refutar o 

idealismo Hegeliano e incorpora uma interpretação materialista e ideológica do Estado 

como expressão ativa da sociedade e suas disputas no interior dele. Porquanto, sob o 

ponto de vista de Marx, é importante compreender o Estado como instituição política e 

sua atuação no movimento histórico. Pois, para ele o Estado se origina da necessidade de 

manter o antagonismo de classe no controle, na perspectiva da classe dirigente que possui 

os meios de produção para explorar e controlar as classes oprimidas, subalternas dos 

trabalhadores. O Estado é nessa perspectiva, a contradição de classes que se expressa 

entre os interesses particulares de alguns em detrimento dos interesses gerais (HARVEY, 

2005). 



20 

 

Outra importante contribuição do pensamento de Gramsci sobre o Estado é a 

construção e organização das vontades coletivas na sociedade civil. Nessa compreensão, 

abordagem marxista ia além da ideia de coerção para transformar o interesse de um grupo 

dominante como interesse geral, “universal” - a partir dos aparelhos privados de 

hegemonia. Outra característica da perspectiva gramsciana é o conceito de cultura 

enquanto espaço de disputa de corações e mentes. Esta pressupõe a composição em um 

conjunto de projetos e visões de mundo a partir das classes ou frações de classe sobre o 

seu lugar social. Desta forma, a construção de hegemonia ou melhor, de contra-

hegemonia elaborada historicamente pelos trabalhadores, apontam para outras 

possibilidades de pensar e educação, para além da escola capitalista burguesa 

(MESZÁROS, 2005). Uma vez que, a luta pela Educação do Campo (re)inaugura um 

outro momento no cenário da política educacional brasileira, revelando assim, as 

contradições de um modelo educacional descolado da vida dos trabalhadores.  

Dessa forma, compreender o Estado com suas instituições e suas políticas, torna-se 

fundamental para entender as ações e as disputas por determinados segmentos sociais, no 

sentido de verificar as tensões/exploração e dominação. Isto significa dizer, que há uma 

tendência na atuação do Estado em reproduzir historicamente suas ações fundamentadas 

numa lógica precarizante, excludente e desigual, à exemplo das ‘escolinhas’ 

multisseriadas no campo, que expressam um modelo educacional que não garante um 

direito à aprendizagens emancipatórias e democráticas.  

Essa ainda é uma realidade nas escolas do campo, que contradizem as Diretrizes 

Operacionais da Educação Básica de Educação do Campo. Assim, apenas o 

reconhecimento jurídico e normativo não tem sido suficiente para reverter o quadro das 

desigualdades educacionais pelo Estado, em especial no campo. É preciso que as leis 

ganhem formas por meio das demandas e projetos de vida dos trabalhadores do campo.   

 

1.2-Gramsci e a realidade brasileira 

 

 Na obra intitulada: Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, Gramsci destaca um 

elemento interessante em torno da relação de identificação entre a sociedade civil e o 

Estado, que este está relacionado à dimensão econômica, constituinte da sociedade civil. 

Neste aspecto, o liberalismo também está relacionado à regulamentação no qual o autor 

considera como de caráter estatal, pois as ações do Estado são introduzidas e mantidas 

através do campo legislativo e coercitivo. Deste ponto de vista, os programas e 

financiamentos econômicos internacionais, especificadamente da Educação, possuem 
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uma grande influencia nos rumos das ações definidas pelo Estado no tocante à condução 

e formulação de políticas educacionais (GRAMSCI, 1976). 

Esse fator é fundamental para compreender os múltiplos conflitos existentes no campo 

brasileiro, sobretudo as intensas disputas por recursos públicos de determinados grupos 

subalternos e dominantes, organizadas por meio de sindicatos de classe e movimentos 

sociais do campo. Neste aspecto, às dificuldades encontradas pelos grupos subalternos 

alcançarem o que Gramsci chamou de fase de hegemonia, partindo do desenvolvimento 

da fase econômica-corporativa é ainda maior no que se refere à hegemonia intelectual e 

na conquista por sua representatividade na agenda pública (GRAMSCI, 1976). 

Na compreensão Gramsciana também está a ampliação da organização da classe 

operária, camponesa por livre associação. O que viabilizaria a construção de projetos que 

possibilitam identificar as classes subalternizadas operárias ou camponesas, estes por sua 

vez possuem questões comuns vivenciadas pelos grupos em disputa permanente no 

interior do Estado. 

Nesta etapa, o debate e sentido da luta histórica e política dos movimentos sociais do 

campo, com destaque para o Movimento Nacional de Educação do campo e o Coletivo 

Educampo, atuam também como expressão das frações de classe que compõem os 

aparelhos privados de hegemonia.  

Por hegemonia, Campione na interpretação do pensamento de Gramsci, 

“o fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que se deve levar em conta 

os interesses e tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida; 

que se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente 

faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa. Mas também indubitável 

que os sacrifícios e o compromisso não se relacionam com o essencial, pois se 

a hegemonia é ético-política também é econômica; não pode deixar de se 
fundamentar na função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo 

decisivo da atividade econômica” (GRAMSCI, 1976, p.36) 

E,  
 

Em Gramsci, a hegemonia tem múltiplas dimensões. Está claro, porém, (...) 

que a “direção intelectual e moral” parte de grupos sociais com um papel 

determinado na vida econômica, para homogeneizar outros grupos que 
desempenham papéis igualmente determinados. Outro arco de complexidades 

é proporcionado pela possibilidade de que se produza uma hegemonia 

alternativa, ou contra-hegemonia. O grupo subalterno só pode se converter em 

hegemônico passando do plano econômico-corporativo ao plano ético-político 

(combinação na qual o termo ético indica bem mais a dimensão intelectual e 

moral, e “político” indica o controle do aparato do Estado). Desse modo, ele 

pode apresentar seus interesses num plano “universal”, mas não tem como 

excluir aquele necessário embasamento econômico-corporativo. O bloco que 

está no poder não recorre pura e simplesmente à manipulação ideológica, mas 

procura articular uma conjunção de grupos sociais em torno dele, com base 

numa “visão de mundo” compartilhada, situação que nos permite falar de 
democracia entre grupo hegemônico e os que estão submetidos a esta 

hegemonia e que abre a passagem da esfera dos dominados para a esfera dos 

dominantes. (CAMPIONE, 2003, p.53) 
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Como dito anteriormente, tanto o consenso quanto a coerção são empregados 

alternadamente pela classe dominante. É relevante nessa análise realçar as ações do 

Estado brasileiro no que se refere ao baixo desempenho das políticas educacionais para o 

campo, refletindo assim em uma crise de hegemonia de dominação na direção ideológica 

de classe no conjunto da sociedade. Tais ações podem ser observadas a partir do aumento 

sistemático do fechamento de escolas no campo nos últimos anos, assim como a 

intensificação dos conflitos no campo relacionados à novas fase de avanço do capital que 

se expandem através da expropriação do trabalho, da terra, a degradação ambiental ao 

mesmo que ampliam as ações de luta dos camponeses por outros modelos de 

desenvolvimento rural (CARVALHO 2010; CPT, 2015).  

Considerando algumas características do Estado brasileiro é relevante acrescentar 

as observações de Coutinho (1989) “numa interpretação de Gramsci”, a respeito da 

sociedade oriental e ocidental, que ao fazer uma associação dos distintos momentos 

vivenciados nos países em relação a sociedade civil/Estado. Para ele, baseado nos 

conceitos apresentados por Gramsci a sociedade oriental é caracterizada como uma 

sociedade primitiva e gelatinosa em que o Estado é tudo. Por outro lado, a sociedade 

ocidental se caracteriza por uma ampla participação de diferentes organizações civis 

numa relação de justaposição e permanente disputa (COUTINHO, 1989). 

Ao associar os conceitos supramencionados com a realidade brasileira, inferimos 

que no Brasil, até a primeira metade do século XX, predominava o tipo oriental. Neste 

período, parte significativa da população brasileira ainda vivia no campo e a 

universalização da educação básica ainda estava por vir. Assim, as populações rurais ou 

eram analfabetas ou possuíam baixíssima escolaridade, o que tornava essa sociedade 

desarticulada e desorganizada, ou seja, sem tanta influência direta na esfera política 

estatal (COUTINHO, 1989).  

Esse desenho de sociedade começa a mudar a partir da segunda metade do século 

XX no padrão de acumulação e reprodução do capital no campo, principalmente após 

Revolução Verde4, as massas de camponeses apresentaram formas de organização de 

classe no sentido de aumentar a pressão política junto ao Estado. Nesse período de maior 

ofensiva do capital no campo, possibilitou a organização de diversos sindicatos e 

movimentos de trabalhadores do campo. Tais esses fatores estão relacionados a crise de 

hegemonia do Estado ou da classe dominante, que não conseguiu mais manter o consenso 

                                                
4 Pacote tecnológico de insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, grandes 

extensões de terra conjugado ao difusionismo tecnológico de base da indústria fordista, bem como a uma 

base ideológica de valorização do progresso e modernidade para a superação do atraso do campo 
(PEREIRA, 2013). Referência Monica Cox – Dicionário da Educação do Campo. 
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entre as classes subalternizadas no campo, o que resultou na intensificação da luta pela 

terra por todo o país.  

Para Gramsci (1976) a classe dirigente proprietária acostumada a comandar, para 

manter o controle sobre os trabalhadores do campo impediu qualquer tipo de conquista 

de melhoria de sua existência, desde o acesso à terra e autorganização até o aumento da 

escolarização. Isto significa dizer que, a pequena e média burguesia rural emprega a 

resistência a qualquer tipo de tentativa mínima de organização autônoma do trabalho 

camponês, como também, qualquer tipo de busca por identificação de classe camponesa 

que ultrapasse o limite da posição social (GRAMSCI, 1976).  

A exemplo disso, a análise realizada por Gramsci sobre as forças políticas 

conservadoras, os movimentos dos grupos sociais e os partidos políticos se tornaram 

fundamentais. Para ele “os partidos políticos nascem e se constituem em organizações 

para dirigir a situação em momentos historicamente vitais” (GRAMSCI, 1976, p.56) para 

que os desejos e anseios coletivos das classes possam ser representadas no jogo das 

disputas pelo Estado. Nesse sentido, a perspectiva da construção e ampliação de interesses 

coletivos de classe, argumenta ele, nem sempre conseguem se desenvolver no campo do 

avanço de conquistas (GRAMSCI, 1976).  

É “a teoria crítica elaborada por Gramsci onde se pensará no construto 

epistemológico de uma categoria que ganha força no cenário macropolítico e que continua 

sendo esquecida nas realidades micropolíticas” (NASCIMENTO, 2009), a de 

mobilização e disputa por diferentes projetos. Tal como o Coletivo Educampo formulou 

e mobilizou o debate na agenda pública local através das mais diferentes ações. Portanto, 

é nesta perspectiva que o movimento educacional contra-hegemônico se insere no campo 

político, por apresentar as contradições e tensões de projetos distintos que se relacionam 

aos direitos fundamentais e outras concepções “outro olhar para o campo” para além do 

capital como diz Mészáros (2005). 

Na interpretação de Gramsci sobre a organização e passividade do campo, há duas 

condições históricas que segundo ele retratam momentos distintos de lutas que 

relacionam a cidade e o campo, num movimento de influência maior ou menor da nobreza 

latifundiária no uso da força para conter as forças sociais e manter o equilíbrio do projeto 

dominante. Tais elementos são fundamentais para o entendimento da emergência do 

Movimento Nacional da Educação do Campo, assim como a luta pela terra como projeto 

contra-hegemônico no cenário brasileiro (GRAMSCI, 1976). 

O Movimento Nacional de Educação do Campo em diferentes escalas por meio 

da aprovação e regulamentação normativa, contribuiu com o debate que inseriu na 
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agendas governamentais a pauta por uma construção de uma educação básica “do” 

campo. Isso serviu para avaliar as ações educacionais desenvolvidas em âmbito estadual 

e municipal no campo brasileiro. 

 

“Comprova-se assim, por parte dos trabalhadores do campo, um processo 

de construção da hegemonia, um sistema vivo que se faz presente nas 

comunidades do campo. Por um lado, sabe-se que de uns tempos para cá houve 

um enorme refluxo destas práticas educativas populares; por outro, percebe-se 

o ressurgimento de movimentos sociais do campo que estão construindo a 

história, a memória e a educação a partir das experiências de lutas e a partir da 

conscientização como ato de libertação desse cativeiro imposto pela 
hegemonia neoliberal e do capital que apresenta o deus mercado como única 

via, única alternativa (NASCIMENTO, 2009 p. 34 grifo meu). 

 

A luta pelos interesses populares, da classe trabalhadora seriam conquistados 

pela guerra de posição ou de movimento. Esse fator para Gramsci depende do 

tipo de sociedade existente em cada país, ocidental ou oriental. Em uma 

sociedade oriental onde a sociedade civil era inexpressiva, a guerra de 

movimento seria a estratégia mais eficiente de tomada do Estado, pois este 

representava a centralidade das relações de poder. No entanto, em uma 

sociedade ocidental a guerra de movimento seria a estratégia adotada para a 

implementação das demandas populares através das lutas e concorrências nas 

arenas públicas (COUTINHO, 1989). 

 

 

Assim, considerando a realidade do campo é o Estado de classe que legitima a 

propriedade privada e sua expansão em latifúndios determinando com que os fazendeiros 

se tornem a classe dominante hegemônica em relação aos deserdados da terra, os 

camponeses (NASCIMENTO, 2009). Ainda que nesta perspectiva aponte uma concepção 

de Estado que legitima a hegemonia de uma classe sobre outra classe há contradições que 

se visibilizar as contradições internas a este próprio Estado.  

A concepção de Poulzantzas (2000) sobre Estado-relação abordar tais 

especificidades de um modo mais amplo ou complexo na sua ossatura material. De acordo 

com Ribeiro e Antônio (2007) esquema conceitual reflete elementos que permitem 

reflexões sobre como os movimentos sociais populares do campo, enquanto fração 

trabalhadora, podem permear as fissuras, divisões e contradições internas do Estado com 

suas necessidades históricas, neste caso por educação pública de qualidade. 

À luz das contribuições de Gramsci sobre Estado Ampliado buscou-se 

compreender alguns elementos da realidade brasileira a partir de seus diversos fenômenos 

sociais, sobretudo no contexto das lutas de classe. Tais elementos refletem as 

possibilidades e desafios de efetivar os preceitos e legislações referentes as normativas 

constitucionais. 

Nesse caminho, se as ações do Movimento Nacional pela Educação do Campo e 

do Coletivo de Educação do Campo expressam as demandas e projetos de vida dos 
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trabalhadores, por outro lado o processo de institucionalização de suas demandas, em 

especial as relacionadas à educação, parecem estar sendo esvaziadas de sentido, 

considerando que as relações estabelecidas na execução de programas e ações 

governamentais a nível local parece refletir relações verticalizadas, autoritárias e elitistas. 

1.3 Sobre as políticas públicas 

 

O debate acerca da formulação das políticas públicas na atualidade perpassa por um 

amplo esforço de compreender as preocupações que giram em torno das ações do Estado 

e as múltiplas ações coletivas realizadas pelos movimentos sociais, no que se refere a 

disputa por projetos e o reconhecimento dos direitos. Impõe, como exigência histórica 

analisar as conquistas e a ameaça dos direitos já conquistados, tais como programas e 

políticas. A Educação do Campo é uma delas. Amabile (2012) ressalta que as políticas 

públicas são: 

 

[...] decisões que envolvam questões de ordem pública com abrangência ampla 

e que visam a satisfação do interesse de uma coletividade. Podem também ser 

compreendidas como estratégias de atuação pública, estruturadas por meio de 

um processo decisório composto de variáveis complexas que impactam na 
realidade. [...] As políticas públicas são a concretização da ação 

governamental. [...] influenciam e são influenciadas por valores e ideais que 

orientam a relação entre Estado e sociedade (p.390)[...] 

 

Diversos são os fatores que exigem a formulação de políticas públicas, principalmente 

no que se refere aos gastos públicos e a resolução de determinados problemas nas 

sociedades contemporâneas. De acordo com Souza (2006) o desenho das políticas 

públicas envolvem ações que vão desde a equação dos gastos públicos a partir de políticas 

restritivas, passando por novos modelos de política na ação do Estado, no sentido de 

reduzir despesas no orçamento público até a preocupação de formular ações que 

promovam o desenvolvimento e a inclusão social.  

A política pública é uma área do conhecimento que surge do campo da ciência 

política, emerge em perspectiva, ou seja, para além das análises das ações do Estado de 

acordo com a tradição europeia. Na tradição estadunidense desde os anos de 1930 as 

políticas públicas ganham um caráter de análise e avaliação dos governos.  

 Para um conjunto de pesquisadores, as políticas públicas são colocadas num grupo 

de estudos científicos dos mais variados, associando métodos de análise à novas 

formulações de políticas públicas. Tais políticas, poderão criar modelos e avaliações de 

diferentes variáveis para interpretar a realidade.  
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 Souza (2006) através de seus estudos encontrou diferentes correntes que 

influenciaram as políticas públicas tais como: a incorporação de variáveis de poder e 

processos decisórios; como uma sistema que vai desde a formulação, resultados e 

ambiente; decisores públicos (policy makers) e a policy analisys como forma de analisar 

conhecimento acadêmico/científico a problemas empíricos. 

Não obstante, há um conjunto de pesquisadores que definem por políticas públicas 

como solução de problemas. Porém, há críticos dessa corrente que afirmam que elas 

ignoram o embate de ideia e interesses de classe ou frações de classe.  

Assim, para Souza (2006) o enfoque teórico conceitual das políticas públicas é que 

elas são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da 

política e seus processos. Tais processos estão intrinsicamente relacionados a partir das  

interrelações entre o Estado e Sociedade. Ela diz, “ as política públicas repercutem na 

economia e nas sociedades, daí porque qualquer teoria da política” precisa também 

explicar o movimento das disputas e das relações de poder da sociedade (SOUZA, 2006). 

Esse fator será fundamental para que possamos compreender o aumento ou a diminuição 

de determinadas políticas públicas em determinadas sociedades, especialmente nas 

sociedades em desenvolvimento. 

Nos últimos anos, os estudos das políticas públicas tiveram papel relevante no que 

tange a interpretação das ações do Estado. Assim, a incorporação de novas concepções 

de políticas educacionais buscam atender aos interesses das demandas populares, com 

destaque para as populações do campo. Percebemos isso através da realização das 

Conferências Nacionais de Educação do Campo no final dos anos de 1990 e nos anos de 

2004 e 2010; a constituição dos Núcleos de Estudos Afrobrasileiro e Indígenas (NEABIs) 

presentes nas instituições de ensino médio e superior; na criação de Licenciaturas em 

Educação do Campo e Quilombola, ou seja, todas elas materializadas enquanto políticas 

públicas institucionalizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e demais ministérios.  

A ampliação e a pressão política na arena pública realizada pelos segmentos da 

sociedade, buscam efetivar um conjunto de ações na formulação de políticas públicas e 

implementação de políticas específicas. Isso significa dizer que o governo esteve em ação 

na formulação de políticas que respondam as necessidades coletivas apresentadas como 

demanda por direitos.  

Nesse caso, é fundamental compreender esse movimento, os conflitos e tensões 

colocadas em curso para mobilizar o Estado. Para que estas políticas sejam concretizadas, 

é necessário a construção ampliada de canais de vocalização, de participação social e de 

ocupação de espaços públicos diversos sujeitos. Tais espaços devem ser conquistados 
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pela sociedade em curso, mesmo diante dos ciclos de crise. Telles (1994) argumenta que 

em determinados períodos de crise, a desesperança alimenta os corações e destrói 

determinados projetos e a destruição de direitos. Desse modo é preciso manter vivo as 

conquistas.  

Höfling (2001) chama atenção sobre a responsabilidade do Estado, mas que a 

implementação e o monitoramento das políticas também dependem de um conjunto de 

organismos e agentes da sociedade. No entanto, é preciso levar em consideração as 

diferentes concepções políticas sobre o Estado.  

Na perspectiva liberal do Estado suas funções são essencialmente voltadas para a 

garantia dos direitos individuais, sem que esse interfira na esfera pública, um Estado 

promotor de condições de competitividade. A intervenção do Estado nesse caso, seria 

uma ameaça aos interesses e liberdades individuais, isso quer dizer que, o Estado deve 

interferir o mínimo possível na regulação do mercado/sociedade (HÖFLING, 2001). 

Além do mais, essa teoria propõe que o Estado transfira ou divida suas responsabilidades 

com o setor privado. A exemplo do Sistema S, das Fundações Educacionais entre outras 

organizações que disputam recursos públicos para ofertar aquilo que é dever do Estado.   

Numa abordagem de classe, o Estado é mais regulador das relações sociais a serviço 

da manutenção das relações capitalistas por todo o seu conjunto, e não somente a serviço 

dos interesses do capital. O Estado cuidaria não só de formar a mão de obra, como também 

de fomentar políticas e programas para parcelas da população não inseridas no mercado.  

O aumento ou a diminuição das ações do Estado no tocante a determinados setores 

será de fundamental importância para que os segmentos estejam representados na 

sociedade. Podemos exemplificar através da atenção de formulação de políticas públicas 

específicas para a agricultura familiar que recebeu a devida atenção por parte do governo 

somente no ano de 1996.  

As Políticas Públicas consistem em processos decisórios perpassados pela 

formulação, implementação e avaliação de ações, programas ou projetos focados no 

atendimento de demandas sociais que concretizem a ação do Estado. Portanto, as Políticas 

Públicas expressam a opção do Estado na definição das prioridades da ação 

governamental, no que fazer e investir recursos (Hofling, 2001). 

Para Souza (2006) reforça a ideia sobre políticas públicas enquanto área do 

conhecimento. Para ela, a área vais muito além de concentrar as análises somente sobre 

as ações do Estado e suas instituições, ela insere as ações dos governos enquanto 

produtores e formuladores de políticas públicas no sentido de diferentes tradições, tais 

como: a) entender a opção por determinadas ações governamentais; b) observar nas 
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organizações locais a virtude cívica de promover um “bom” governo e c) limitar a tirania 

e as paixões inerente à natureza humana na construção de políticas públicas.  

Outro elemento analisado em sua abordagem se refere associa a política pública à 

aplicação de métodos científicos em que grupos de trabalho interdisciplinares de 

matemáticos, sociólogos, cientistas políticos entre outros possam influenciar nas decisões 

e formulação de política pública (SOUZA, 2006). No entanto, tanto o papel da 

racionalidade científica quanto o surgimento de outros atores sociais serão  fundamentais 

para compreender o movimento histórico da construção de outras políticas públicas.  

Para Souza (2006) a política pública é um campo multidisciplinar, e seu foco está 

nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Como ela se 

expressa em múltiplas dimensões: na economia, na sociologia, ciência política, a política 

pública na economia e na sociedade, logo será preciso situá-la na relação entre sociedade 

e Estado. Desse modo, ao relacionar a política pública e as ações governamentais 

podemos compreender como são definidas em alguns casos a implementação ou a corte 

das políticas justificada pela natureza das receitas públicas (SOUZA, 2006).  

Souza (2006) complementa que as políticas públicas, após serem desenhadas e 

formuladas, resultam em: “planos, programas, projetos, bases de dados ou sistemas de 

informação e pesquisa” (p.26). A partir desse contexto, as políticas se implementadas 

pelos governos e gestores podem demandar pela aprovação de uma nova legislação, caso 

seja prioritário na resolução de problemas e tomadas devidas medidas de mitigação. 

Outra definição de Política Pública é apresentada por Arretche (1998) aponta que 

um programa ou política pública possui duas dimensões básica que são: objetivos e 

metodologia, ou estratégia para atingí-los. Essas dimensões são facilmente desagregadas 

uma da outra, de acordo com os sujeitos que operacionalizam a política, distanciando os 

reais objetivos da forma de alcança-lo. 

A políticas públicas significam o “Estado em ação” (Gobert e Muller, 1987 apud 

Hofling, 2001, p.32).  Desse modo, as ações implementadas são aqui compreendidas 

como políticas públicas e de responsabilidade do Estado, entretanto envolvendo 

diferentes segmentos e organismos da sociedade em sua construção. (HOFLING, 2001). 

Outra definição de Política Pública é apresentada por Bucci (2005), onde estas são 

“programas de ação governamental que resultam de um conjunto de processos 

disciplinados pelo Direito voltados à realização de fins socialmente relevantes e 

juridicamente determinados”. Em outras palavras, as políticas públicas podem ser 

definidas como formas concretas de implementar as diretrizes constitucionais para a 

efetividade de um determinado direito. 
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Apesar de reconhecer a importância do papel do Estado na promoção de políticas 

públicas, torna-se relevante a análise das ações em torno das pressões políticas exercidas 

pelos movimentos sociais e organizações junto aos governos. Nesse sentido, o realce dado 

aos canais de negociação e interlocução a partir do reconhecimento dos direitos, torna-se 

fundamental para o balizamento da democracia. E é neste jogo das relações sociais que 

Telles (1994) observa que a igualdade resulta da organização humana baseada no 

princípio de justiça.  

Nesse sentido, a capacidade de negociação de valores e projetos se articulam de 

modo a produzir efeitos e parâmetros públicos no que se refere as agendas e 

argumentações sobre os direitos. É essa utopia que alimenta o conjunto da democracia e 

que a Educação do Campo se insere na luta por políticas públicas desde a II Conferência 

Nacional de Educação do Campo realizada no ano de 2004.  

Ao pensar a concepção e implementação de políticas públicas é preciso incidir sobre 

o papel dos movimentos sociais e as organizações sociais que apresentam projetos 

distintos em torno de seus interesses e suas formas de existência. São os sujeitos coletivos 

que determinam importância da força social na formulação de suas políticas, das ações 

de reconhecimento e as formas de interferência no Estado. 

No âmbito das políticas públicas brasileiras implementadas a partir da década de 

1990, dentre as quais se relacionam ao campo da agricultura familiar estão: o PRONAF 

(1996) e PAA (2003) PRONERA (1998) PRONACAMPO (2012) no âmbito federal entre 

outros. O contexto da implementação de tais políticas, abre um novo tempo na agenda 

pública brasileira. No entanto, é preciso que o Estado garanta as políticas e programas, 

pois as disputas por recursos pelos setores dominantes na estrutura do Estado, podem não 

só pressiona-lo como capturar recursos no sentido de esvaziar determinadas políticas, 

como o caso da assistência técnica de extensão rural aos assentamentos de reforma agrária 

desde os anos 1990 (ALENTEJANO, 1999). 

 

Segundo Teixeira (1998) define como sendo conjunto de: 

 

“diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade...São, nesse 

caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 

(Leis, programas, linhas de financiamento) que orientam um conjunto 

integrado de ações e decisões articuladas que, normalmente, envolvem 

aplicações de recursos públicos e afetam positiva e negativamente a população 

ou alguns setores sociais”  
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No cenário brasileiro, há dois tipos de políticas públicas entre as unidades federativas: 

A primeira constituída por meio de programas sociais, sem efeitos de legalidade jurídica, 

podendo ou não ter continuidade com a troca de um governo por outro; a segunda é 

política de Estado, que possuem respaldo visto que foram aprovadas e sancionadas pelos 

agentes próprios para esse fim, e qualquer governo que assuma a governança política 

tenha a obrigação de implementá-las (PEREIRA et al 2017).  

Oliveira (2011) nos auxilia a compreender as diferenças entre as políticas de governo 

e de Estado. Ela define por política de Estado: 

 

“Aquelas que envolvem mais de uma agencia do Estado passando em geral 
pelo parlamento ou por instancias diversas de discussão resultando em 

mudanças de outras normas ou disposições pre-existentes, com incidência em 

setores mais amplos da sociedade” (OLIVEIRA, 2011, p.329) 

 

A partir da dimensão constitucional sobre a Educação contido no artigo 206 da 

Constituição Federal de 1988 (CF), diz-se “direito de todos e dever do Estado e da família 

e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Desse modo, o “com” se refere ao papel das organizações sociais na 

elaboração e implementação da política educacional, como direito garantido.  

Cabe ressaltar sobre as condições materiais de acesso aos direitos fundamentais 

previstos em lei. Se um grupo social tem mais dificuldade de acesso a direitos 

educacionais, o Estado tem a obrigação de assegurar políticas diferenciadas a esse 

segmento, como é o que ocorre com a Educação do Campo. 
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CAP. 2 – “REGINA PINHO”: UM DIÁLOGO PRESENTE DAS DIFERENTES 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA O CAMPO. 

 

“Sonhei com Regina, perguntei a ela:  

- Qual o seu grito no dia da Mulher? 

Ela gritou: Reforma Agrária, Território, Terra e Dignidade 

E em seguida, quase sussurando disse: 

- Quero justiça! Tentaram me calar mas hoje eu grito com todas vocês, 

Reforma Agrária já!” 

(Carolina Abreu) 

(Regina Pinho – assentada no Zumbi IV, ex-Educanda do Saberes da Terra) 

 

 

Desde suas origens, a oferta da educação para o campo possuiu um lugar marginal 

na esfera das políticas públicas no Brasil. Esse fator esteve localizado a partir da 

construção de uma concepção dualista, hierarquizada entre o campo e a cidade e, somado 

a isso, a reprodução do caráter de classe do Estado5 brasileiro.  

Buscamos neste capítulo reconstruir um diálogo que esteja presente numa relação 

de cenário brasileiro, um breve panorama histórico da educação rural no contexto da 

política educacional brasileira, sobretudo na perspectiva de identificar os interesses e 

objetivos na elaboração da política oferecida “para” o campo brasileiro, no sentido de 

compreender os esforços e as lutas sociais travadas para emergência de outros modelos e 

outras concepções de educação possíveis como foi a educação do campo.  

Em um primeiro momento, que vai desde a República Velha – período de 1889 – 

1930 – e vai até o início da década de 1960 os propósitos eram de que as populações 

fossem “fixadas no campo”, no sentido de conter as ondas migratórias do campo para as 

cidades e por conseguinte, a preocupação da elite agrária latifundista – que nunca 

compreendeu o sentido da escola no campo – em perder além do domínio político e 

incentivos fiscais por parte do Estado, perder também a força de trabalho em suas 

propriedades (CARVALHO, 1997).  

Este período se caracterizou para Wanderley (2009) pelo poder local exercido por 

uma elite, vinculada à propriedade concentrada da terra e o tratamento desqualificador 

que a elite tinha pelos trabalhadores não proprietários. Ela chama atenção que os 

trabalhadores eram frequentemente ignorados como sujeitos de direitos. A lei segundo 

ela, se confundia com o poder local. A melhoria das condições de vida pelos trabalhadores  

não era levada em conta para a formulação de políticas para o meio rural, tais como a 

educação (WANDERLEY, 2009). 

                                                
5 Conceito marxista apresentado por Gramsci ao longo de sua obra. 
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Em um segundo momento, entre as décadas de 1950 e 1960, os projetos de 

desenvolvimento formulados para a educação “para” e “no” campo foram sendo 

desenhados pela influência dos Estados Unidos da América e os organismos multilateriais 

b – presentes até os dias atuais – para adaptar-se as novas demandas do capital, sobretudo 

na preparação técnica da mão-de-obra do campo a ser “qualificada” para a “modernização 

agrícola” e a ampliação do capital no campo (FERNANDES, 2004). 

Para entender a escola no contexto do campo brasileiro é necessário compreender 

que seu processo está intrinsicamente ligado a formação do pensamento social, político e 

econômico do país, baseado na estrutura escravista, do latifúndio e da expropriação. 

Somado a isso, as poucas experiências desse período no campo da educação estiveram 

atreladas às concepções e modelos introduzidos no país pela burguesia europeia 

(CALAZANS, 1993). Esse fator de base histórica estrutural do país se repetiu no 

município de Campos dos Goytacazes, vinculado a uma economia agrária apoiada no 

latifúndio e no trabalho escravo, berço da oligarquia canavieira fluminense. 

Ribeiro (2010) baseada em estudos anteriores de diversos intelectuais sobre a 

educação rural, argumenta que o campo sempre desempenhou um papel marginal no 

conjunto das políticas sociais. Tais políticas sempre estiveram associadas ao movimento 

do capital no campo e que os diversos programas e projetos nunca constituíram uma 

prioridade dos governos.  

Nesse caso, esses elementos nos auxiliam a intelecção do tamanho dos desafios 

enfrentados que as populações do campo estiveram submetidas ao longo da história do 

Brasil, principalmente porque os trabalhadores e trabalhadoras do campo estiveram 

dispostos numa lógica desigual e de exploração das relações de trabalho (CALAZANS 

1993; RIBEIRO, 2010). Apesar disso, mesmo sem acessar a escola formal, 

experimentaram outras formas de aprendizagens baseado nas trocas e na produção de 

saberes constituídos coletivamente e até em outros espaços (GOHN, 2011).  

O primeiro período é então marcado pelas formas de coronelismo, mandonismo e 

clientelismo, expressos a partir das eleições de fachada e um acentuado arcaísmo político, 

em que os coronéis eram responsáveis pela fiscalização dos votos (MENDONÇA, 2007). 

Além disso, a construção de escolas ficava a cargo dos fazendeiros através “do 

assistencialismo, do controle político sobre as terras e as pessoas que viviam nela” 

(FERNANDES, 2004, p.37).  

O governo republicano no início do século XX forçou os proprietários de terra a 

abrir escolas, na perspectiva da construção de um novo ideário de país e de preparação 

para a modernidade, de uma nova civilidade. Desse modo, o que se propôs como um 
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modelo universal evolucionista partia de uma concepção de uma escola para somente 

alguns (RIBEIRO, 2010). Esse fator foi fundamental para compreender a 

responsabilidade atribuída aos camponeses pelo seu atraso e condição social subordinada 

ao não se adequarem aos padrões de civilidade da escola naquele período (RIBEIRO, 

2010). 

GONÇALVES (1999) afirma que o período do início do século XX as 

características da sociedade brasileira baseavam-se nas relações entre o tamanho da 

propriedade fundiária e o poder político e que deste resultava no fator histórico do tipo de 

desenvolvimento do Brasil. Em outras palavras, que a representação política dos 

proprietários fundiários no Brasil exerciam forte influência nas ações do Estado 

mobilizando interesses privados na dimensão pública através de estratégias muito 

eficazes de contenção – reprodução desta – dos acontecimentos em prol de mudanças 

estruturais do país.  

Uma das marcas da sociedade brasileira se refere as ações de um Estado autoritário 

e centralizador, assim como sua estrutura de domínio sobre a sociedade por parte não 

apenas do Estado, mas também das oligarquias. Esses fatores foram fundamentais para 

compreender as relações de poder e o enquadramento das populações rurais em que pese 

o acesso aos direitos sociais, como por exemplo, a educação e o descomprometimento 

dos governos com as políticas para o segmento (GONÇALVES, 1999). 

Cabe ressaltar que no início do século XX o país possuía a maior parte da 

população residente ainda no campo e que a maior parte era analfabeta e baixa 

escolarização, quer dizer, a maior parte da população do campo não tinha acesso a escola. 

O que reforça o atual quadro de desigualdade da educação entre o campo e a cidade, pois 

esse fator mudou de forma mais lenta. Constata-se sobre esse fato em estudos recentes o 

diagnóstico realizado pelo INEP (2007) sobre o panorama da educação do Campo no 

Brasil. No município de Campos por exemplo, que é o campo de estudo aqui 

desenvolvido, no último censo (2010) o número de analfabetos acima de 15 anos é de 

24.162 pessoas. 

Esse elemento nos instiga a pensar sobre esse cenário, no que concerne a ausência 

ou tratamento dado de forma insignificante nas políticas educacionais formuladas pelo 

Estado brasileiro. Do mesmo modo, um Estado forjado por um pensamento em que para 

viver no/do campo não era necessário que trabalhadores tivessem acesso ao conhecimento 

produzido historicamente pela humanidade. No mesmo sentido, que não precisaria de 

escolas no campo para pegar na enxada e lavrar a terra e o acesso à educação seria restrito 

a escola. 
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É interessante destacar que os primeiros ensaios para a formulação de políticas 

educacionais na perspectiva do campo não estiveram presentes no Ministério da 

Educação, mas sim no Ministério da Agricultura, direcionado pelo poder de controle das 

oligarquias agrárias sobre as populações do campo com o objetivo de formar a força de 

trabalho técnico minimamente especializada através de escolas técnicas.  

A influência do setor agrário na formulação da política nacional permeara quase 

todo o século XX, com maior ou menor ação de práticas coronelistas de favorecimento 

de determinados grupos sociais, principalmente o patronato 

 

[...]O ensino agrícola de nível elementar, médio e especial 6 foi implantado no 
Brasil pelo Ministério da Agricultura (MA), ao longo da década de 1910, 

quando a conjuntura pós abolicionista tornou premente redefinir as formas de 

controle/tutela sobre a população rural, agora integrada por ex-escravos e seus 

descendentes, em pleno processo de formação do mercado de trabalho. Daí 

surgiram as primeiras instituições dedicadas ao “ensino agrícola”, pautadas 

pela fixação a terra de jovens filhos de lavradores e da infância desvalida das 

cidades, a serem dotados das noções elementares de um saber prático 

(MENDONÇA, 2016 p.1).  

 

Entre os anos de 1920 e 1930, os debates sobre as modalidades de ensino 

complexificaram-se mediante a ingerência de novos atores que polarizaram a disputa 

sobre as políticas educacionais agrícolas em torno de dois eixos: 1) a escola rural como 

instrumento de alfabetização e 2) a escola rural como instrumento de qualificação para o 

trabalho. Portanto, até os anos 1940 o elemento viabilizador de ambas as vertentes seria 

a escola enquanto instituição pública.  

Nesse sentido, desenhamos o ideário de classe produzido por Locke ao corroborar 

com o pensamento de sua época ao “justificar uma diferenciação de direitos entre a classe 

trabalhadora (assalariados) e a burguesia, porque a classe trabalhadora, acostumada com 

o arado e a enxada, usava somente as mãos e não a cabeça, sendo incapaz de ter ideias 

sublimes” (GOHN, 1992). Portanto, “os homens não são essencialmente iguais: Há 

aquele que tem mais capacidade e aqueles que tem menos capacidade” (SAVIANI, 

2007a). Assim, os assalariados segundo Gohn (1992) não são sujeitos portadores de 

direitos considerando sua capacidade de elaboração, logo não são cidadãos, são cidadãos 

somente os proprietários. 

No Brasil, de acordo com esse ideário a visão sobre os camponeses foram 

considerados como os incapazes, os atrasados e ignorantes, classificados como aquilo a 

                                                
6 Utiliza-se o itálico para termos e citações extraídos das fontes consultadas.  
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ser superado, ou seja, como entrave para a modernização e o progresso do país, tal como 

descrito na obra de Urupês, por Jeca Tatu de Monteiro Lobato ([1918]1994). 

 

A educação rural nunca foi alvo de interesse dos governantes, ficando sempre 

relegada ao segundo e terceiro plano, “apêndice” da educação urbana. Foi e é 

uma educação que se limita à transmissão de conhecimentos já elaborados e 

levados aos alunos da zona rural com a mesma metodologia usada nas escolas 

da cidade (BAPTISTA Apud MOLINA e FERNANDES, 2003, p.20). 

 

 

Essa concepção de educação supracitada corrobora com o pensamento por quase 

todo o século XX. Dessa forma, o tema da educação no campo no início do século XX 

ainda era pouco debatido, num país considerado extremamente agrário, com uma enorme 

população rural analfabeta. Outro elemento a ser considerado nesse contexto era a 

presença de escolas católicas e as estrangeiras com a forte migração ocorrida após o fim 

da escravidão, estas foram uma ameaça para o governo republicano. Desse modo, o único 

caminho era o de ampliar e massificar a construção de escolas primárias como elemento 

difusor dos valores nacionais, de uma nova nação. Alfabetizar e elevar a escolaridade – 

ainda que fosse até a antiga 4ª série – era a missão do país, no sentido de reverter o quadro 

vigente e prepara-los para o futuro. (NAGLE, 1974). 

O contexto educacional passa, então, a ser dominado por um “entusiasmo 

pedagógico7”, que na década de 1920 cederá lugar ao “otimismo pedagógico”, 

denominados por Nagle (19745, p.262). Esses domínios passam a ser elementos de 

mudança social, de valorização nacional e republicana fundamentada na escola que 

deveria promover e constituir uma identidade nacional ao povo, deixando para trás as 

marcas do Império. 

Nesse cenário, é a partir dos anos de1930 que o governo começa a intervir sobre 

a educação rural com um pouco mais de preocupação, pois o objetivo de ‘preparar’ os 

trabalhadores para o processo da industrialização em curso. A educação nesse contexto 

visou não só o alinhamento das populações para adaptação ao processo de subordinação 

ao modo de produção capitalista, combinando a formação para o trabalho para as 

indústrias que surgiam e a expulsão da terra, mas principalmente por difundir valores 

                                                
7 a partir de 1915 surpreende-se uma ampla campanha e uma multiplicidade de realizações 

configurando um novo momento significativo: o do entusiasmo pela educação. São idéias, planos e 

soluções oferecidas. Há aqui uma parcela que se liga ao fervor ideológico do Império; mas, agora, 

este é manifestado pelos próprios republicanos desiludidos com a república existente, República que 

procuram redimir. Trata-se de um movimento de “republicanização da República” pela difusão do 

processo educacional – movimento tipicamente estadual, de matiz nacionalista e principalmente 
voltado para a escola primária, a escola popular. (NAGLE, 1974, p. 262). 
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urbanos como ideário. Esse papel era desempenhado por agentes como professores e 

técnicos agrícolas. 

Nesse caso, o projeto de educação formulado para as populações possuía em sua 

concepção a ‘adequação’ evolutiva no sentido de adaptação ao novo. Pois sem essa 

adequação o agricultor tradicional estaria fadado ao fracasso no sistema capitalista, 

sempre baseado na ideia de algo a ser superado, como elemento constitutivo de 

transformação, porém de desintegração” O que o movimento “ruralismo pedagógico” 

convencionou chamar de Escola ‘desintegradora’, quer dizer, aquela que possui o 

objetivo de desenraizar os sujeitos do seu modo de vida tradicional (CALAZANS, 1993). 

A partir da introdução de empresas agropecuárias no Brasil era necessário 

preparar os trabalhadores para a reprodução das novas técnicas de cultivo e na utilização 

dos produtos fabricados pelas empresas, tanto para a o manejo do solo – papel da bastante 

difundido pelos técnicos agrícolas – como pelos educadores que ‘preparavam’ os 

trabalhadores para a assimilação do consumo e difusão da produção, para uma nova forma 

de fazer agricultura. 

Os estudos da educação rural realizados pelos outros autores consultados apontam 

que nesse período os projetos educacionais, programas não foram avaliados em razão do 

esgotamento de recursos financeiros. De acordo com Ribeiro (2010) o acesso que tiveram 

aos programas e projetos do período foi aos documentos da Campanha Nacional de 

Educação Rural (CNER) apoiado pela Organização das Nações Unidas para a educação 

a Ciência e a Cultura (UNESCO). A Campanha consistia na formação de lideranças, 

realização de seminários, cursos e oficinas com a finalidade de ‘recuperar’ totalmente o 

homem do campo a partir da oferta do ensino fundamental e a disseminação da 

necessidade de reformas na estrutura agrária. Mas que tipo de reformas seriam essas? E 

quais conteúdos eram difundidos pelos materiais oferecidos pelo Ministério da Educação 

e com apoio da UNESCO? Não seria próximo do que é hoje o Programa Escola Ativo 

que virou o Escola da Terra? Esses programas têm retirado dos conteúdos escolas rurais 

o debate das contradições do campo-escola enfrentado pelos trabalhadores. Outro fator 

importante é que o Escola da Terra8 não se relaciona com as lutas sociais do trabalhador 

do campo.  

 

   

                                                
8 Esse programa de formação de educadores para as escolas multisseriadas merece ser estudado 

futuramente. 
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2.1. – “O RURALISMO PEDAGÓGICO” 

 

O contexto em que emergiu o ruralismo pedagógico como um movimento de 

ensino adequado para as populações do campo está intrinsicamente relacionado ao 

período de reorganização do Estado brasileiro, denominado – Era Vargas –, a partir de 

um projeto de integração nacional ao capital internacional e a defesa de diferentes 

interesses das elites e ‘adequar’ a força de trabalho da classe trabalhadora aos interesses 

do capital, através das instituições do Estado, tal como a escola. É nesse período que o 

discurso da modernização toma forma a partir das ações de governo, na tentativa de 

consolidação do Estado burguês, incorporando por elementos de seu predecessor: o 

autoritarismo e a centralização do poder no Estado (NETO, 2003; RIBEIRO, 2010). 

O período da década de 1930, a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1934 é caracterizada por ideias renovadoras de uma nova fase em curso no país. Nesse 

período, a influência do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova não só renovou e 

movimentou o cenário da educação, mas iniciou um amplo debate em torno da visão da 

educação, de um Estado educador. A propósito, no texto constitucional atribui as três 

esferas a responsabilidade com a garantia do direito à educação. Além disso, prevê criação 

de um Plano Nacional de Educação assim como, a instituição dos Conselhos Nacionais 

de Educação em todos os níveis. 

 
Art. 156. A União, os Estados e os Municípios aplicarão nunca menos de dez 
por cento da renda resultante dos impostos, na manutenção e no 

desenvolvimento dos sistemas educativos. Parágrafo único. Para realização do 

ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, vinte por cento das 

cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual (MEC, 2001, p.12). 
 

Foi nesse contexto, que o ruralismo pedagógico buscou sanar através da educação 

o problema do êxodo rural e assumia como maior desafio em seu projeto político 

pedagógico a ideologia da fixação do homem do campo à terra. Como parte constitutiva 

dos princípios do projeto, a readequação do currículo escolar voltado à realidade do 

campo, deveria responder aos anseios e aspirações dos trabalhadores do campo em suas 

contradições vividas. Isso quer dizer que, todo o percurso do currículo deveria ser 

adaptado ao contexto e a realidade concreta dos camponeses. Um currículo que servisse 

para a ampliação dos conhecimentos e cuidados com a terra e a cultura do campo (NETO, 

2003; RIBEIRO, 2010).  
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A proposta do movimento do ruralismo pedagógico envolvendo – educadores, 

pedagogos e intelectuais que constituíram o movimento – exerceu forte influência em 

determinados setores e governos, a defesa do projeto da escola rural contida no ruralismo, 

buscava sensibilizar professores, governantes e a sociedade em geral da necessidade de 

pensar um outro tipo de educação para as populações do campo. Tinham por objetivo o 

estímulo aos professores em conhecer através dos estudos rurais e preparação para o 

trabalho docente aplicado ao mundo rural. Esses estudos deveriam fazer parte da 

formação inicial dos professores do Curso Normal antes mesmo deles ir atuar junto as 

escolas rurais. Eram propostas metodológicas de aproximação do mundo rural, sobre a 

vida no campo. O movimento também defendia a criação de Cursos de Formação Normal 

que tivesse em todo o percurso o “ruralismo pedagógico.   

De acordo com Neto (2003) vários governos que se sensibilizaram com as 

propostas do ruralismo pedagógico, mas parte deles não conseguiu construir escolas de 

formação de professor e as substituiu por cursos rápidos – de 3 a 4 meses –

complementares após a conclusão do curso normal. Para seus idealizadores, as disciplinas 

deveriam suprir as necessidades do homem do campo, devendo ser viabilizados a partir 

de um conteúdo que pudesse contar com as seguintes disciplinas,  

a- Higiene Rural: alimentação; cuidados corporais; higiene doméstica; 
combate às moléstias; b- Sociologia Rural: que estudaria os principais 

problemas criados pela vida social do campo, a fim de que os professores 

pudessem interpretá-los e cooperar na sua solução; c- Educação Rural: ensino 

da leitura e da linguagem no meio rural; educação física; jogos e todos os 

ensinos através de centros de interesse rurais; d- Atividades Rurais: visando a 

estimular nos mestres a simpatia pelo campo, para que depois eles a 

transmitissem aos alunos (LEX, 1973 apud NETO 2003, p. 16). 

 

 

Esse antigo movimento de educação marcado pelo “ruralismo pedagógico” da 

década de 1930, passando pela atuação de agentes internacionais da década de 1950 na 

definição das políticas educacionais e suas contradições, atenuaram ainda mais os 

contrastes da educação no meio rural. Nesse caso, as experiências do “ruralismo 

pedagógico” se apresentam bem próximo das ideias que originaram o aprofundamento na 

história recente do país sobre a emergência do movimento de Educação do Campo na 

década de 1990 com a Pedagogia do MST. Nessa mesma década, em Campos, o Coletivo 

de Educação do Campo é criado em 1998, este, também se aproximou em grande parte 

dos princípios do ruralismo no tocante ao debate acumulado sobre a política educação 

“para” o campo em torno da defesa da luta por um projeto político diferenciado no meio 
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rural. No entanto, não foi apenas uma Pedagogia, mas um projeto de campo alternativo, 

de transformações possíveis no campo.  

Nesse caso, um projeto que supera a dimensão de fixação dos trabalhadores do 

campo defendido à época entre as décadas de 1930 e 1940 pelo movimento do ruralismo 

pedagógico, por considerar que o movimento de Educação do Campo é dinâmico e 

envolve a dimensão complementar nas relações campo-cidade. Nesse sentido, a defesa 

não é apenas por readequar a escola em si, isso quer dizer que na educação “dos” sujeitos, 

não centrada apenas no professor que tudo sabe. Caldart (2007) afirma que a educação do 

campo “nasceu como crítica a uma educação pensada em si mesma ou em abstrato. “ao 

nascer lutando por direitos coletivos, nasceu afirmando o debate da forma, conteúdo e 

sujeitos envolvidos”.  

Como crítica ao pensamento da escola pensada em si mesma, desconectada de um 

projeto de campo e de educação Petty, Tobim e Vera (1981, p.32) apontam sobre o 

pensamento da escola rural,  

Existe, portanto, em muitas zonas, uma radical desvinculação entre a escola e 

o contexto em que esta se insere [...] Em última instância, produz-se uma 

disfuncionalidade entre a escola e o seu meio, decorrente da imposição de um 

modelo educativo que serve mais para a cidade do que propriamente às zonas 
rurais [...] 

 

Assim sendo, para o movimento do ruralismo, a menção a uma educação 

específica para o homem do campo era parte desse contexto e o movimento ganhou 

potência numa concepção engendrada na visão urbanocêntrica como modelo a ser 

seguido. O próprio descompasso na formulação de um currículo em que o ideário girava 

em torno de valores de modernidade da cidade e tão pouco se aproximava da formação 

do homem e da mulher do campo, suas experiências e lutas. Além disso, os ruralistas 

criticavam o caráter de classe da educação urbana que naquele período era para a elite e 

que reproduzia uma visão do camponês como algo a ser descartado, pois o trabalho braçal 

não exigia tanto, alguém que não precisava tanto de educação.  

Esse pensamento sobre o campo e a educação percorreu quase todo o século XX 

e ainda hoje é necessário discutirmos sobre a educação do campo, pois mesmo ainda hoje, 

há uma tendência a redução à uma prática pedagógica, ou mesmo a corte de orçamento 

desconsiderando que no campo existem muitos trabalhadores do campo que resistem e 

produzem no campo por todo o Brasil. Portanto, é necessário cuidado para levantar o 

tema sobre educação, pois  

 

o lado perverso da educação que privilegia uma pequena parte da população 

em detrimento de sua grande maioria, além de submeter o trabalhador rural a 
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uma situação de inferioridade, o fazia acreditar que seu aprendizado era 

desnecessário, pois para pegar no cabo da enxada não se precisava de leitura 

(BEZERRA NETO, 2003, p. 121). 

 

 

A dualidade entre o campo e a cidade na formulação das políticas de educação 

serviram por reforçar e ampliar a luta dos ruralistas naquele período e ainda nos dias de 

atuais, o movimento de educação do campo vem mobilizando essa política através de 

muita luta. A concepção da educação engendrada nas últimas a partir dos anos de 1960 

até o século XXI tem sido capturada pelo modo de produção hegemônico, portanto a 

escola, a serviço desse modelo reproduz através de um conjunto de signos e valores 

através da escola um ideário de mundo, de civilidade, de urbanidade. Isso quer dizer que 

nossa tarefa é olhar com profundidade para todas as experiências de educação formal e 

não-formal. Como nos ajuda a refletir Itzván Mészáros: 

 

“a questão crucial para qualquer sociedade estabelecida é a reprodução bem- 
sucedida de [...] indivíduos cujos ‘fins próprios’ não negam a potencialidades 

do sistema de produção dominante. Essa é a verdadeira dimensão do problema 

educacional: a educação formal não é nada a mais que um pequeno segmento 

dele. [...] Assim, além da reprodução em uma escala ampliada, das múltiplas 

habilidades sem as quais a atividade a atividade produtiva não poderia ser 

levada a cabo, o complexo sistema educacional da sociedade é também 

responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores no interior da 

qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. As 

relações sociais de produção reificadas sob o capitalismo não se perpetuam 

automaticamente. Elas só fazem porque os indivíduos particulares interiorizam 

as pressões externas: eles adotam as pressões as perspectivas geras da 

sociedade de mercadorias como limites inquestionáveis de suas próprias 
aspirações. É com isso que os indivíduos contribuem para manter uma 

concepção de mundo e para a manutenção de uma forma específica de 

intercambio social, que corresponde àquela concepção de mundo”(A Teoria da 

alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006) 

 

Assim, o primeiro período entre as décadas de 1930 e 1950 é marcado pela 

morosidade na formulação de políticas educacionais, se desenvolvendo lentamente na 

oferta do ensino rural, principalmente para atender as demandas econômicas do setor 

primário. Muito mais associado a dinâmica da economia cafeeira e a necessidade de 

preparação de mão de obra para atuar no setor e impulsionar o desenvolvimento do país 

do que uma grande preocupação nacional em universalizar a educação.  

A ampliação das escolas primárias serviu assim, por instrumentalizar as 

populações rurais e reduzir o analfabetismo no campo, porém, a formulação de políticas 

públicas não passaria de uma enorme crítica ao papel do Estado realizado pelo movimento 

do ruralismo pedagógico, comprometidos com pensamento social brasileiro de 
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valorização do homem do campo e o seu modo de vida e as mudanças em curso 

(CALAZANS, 1981; 1993). 

  A educação enquanto produto do desenvolvimento da sociedade burguesa 

capitalista, foi estruturada em torno dos valores burgueses, na perspectiva dos 

conhecimentos científicos da sociedade moderna urbano-industrial, cujo os valores 

reforçavam os estereótipos e negavam o acesso à educação pelas populações do campo.   

Em relação as políticas públicas educacionais pensadas para o campo, o que de 

fato se observou foi o objetivo principal de fixação da população no campo como forma 

de conter a migração campo-cidade, e um outro momento – entre as década de 1950 e 

1960 – o aspecto de preparação da mão-de-obra para o avanço da economia capitalista no 

campo, também conhecida como modernização agrícola. Ou seja, adequar a força de 

trabalho ao capital através de programas, se tornou espaços de substituição de valores da 

sociedade agrária por valores da sociedade industrial atendendo às demandas de 

modernização. (RIBEIRO, 2010).  

Nesse sentido, os aspectos do modo de vida e suas condições não foram o objetivo 

das preocupações do Estado, mas sobretudo nas transformações das relações sociais. 

   

[...] esperava-se que a escola disciplinasse o trabalhador, difundindo hábitos, 
valores e atitudes considerados essenciais; de outro, ela impunha a 

modernização da agricultura através do discurso que acenava para o progresso 

e felicidade do homem rural. Progresso este que seria possível se o trabalho e 

a produção se realizassem com base científica, não mais empírica e dependente 

da natureza, mas sim, fundamentados em conhecimentos e materiais técnicos 

(GRITTI, 2007, p.30) 

 

 

Isto posto, a preocupação não era na melhoria das condições de vida dos 

camponeses, mas sim por introduzir valores, e criar necessidades de consumo de 

produtos, tecnologias e insumos agrícolas como forma de expansão das novas relações 

sociais capitalistas no campo. De acordo com Ribeiro (2010, p.172)  

 

“a educação rural desse modo, funcionou como uma educação formadora tanto 

de uma força de trabalho disciplinada quanto de consumidores dos produtos 
agropecuários, agindo, nesse sentido, para eliminar os saberes acumulados pela 

experiência sobre o trabalho com a terra”.  

 

 

Esse aspecto explica em parte os baixos investimentos para uma política de 

educação do campo, uma vez que uma parte significativa dos recursos públicos são 

mobilizados para o setor do agronegócio, ou seja, para a dimensão da produtividade 

agrícola. 
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A falta de assistência e de incentivo aos camponeses associado a imposição dos 

novos padrões de produção no campo serviu por impulsionar ainda a saída de milhares 

de famílias do campo para as cidades. 

Os períodos entre as décadas de 1940 e 1950 a aproximação entre o governo 

brasileiro e dos Estados Unidos da América (EUA) serviu por criar parcerias relacionadas 

à educação. Foram realizados diversos encontros e debates cuja questão era a educação. 

De acordo com (LEITE, 2002, p.32) “a educação era considerada como fator de segurança 

nacional, como exigência de desenvolvimento comunitário-social e como responsável 

pelo processo de expansão e desenvolvimento econômico do país”. 

Após o ano de 1945 o governo brasileiro e o governo americano criaram uma nova 

entidade voltada ao ensino rural, a Comissão Brasileiro-americana de Educação das 

Populações Rurais com o objetivo de implantar projetos de caráter extensionista para a 

educação “para” o campo em todo o país.  

Logo, os projetos possuíam em sua concepção o desenvolvimento daquilo que era 

o fator do atraso, era necessário mudar e preparar os professores através de curso de 

capacitação para educar as populações do campo. Os projetos consistiam na realização de 

Semanas Ruralistas9 para ‘capacitar’ as populações no formato de extensão – como 

adestramento – e a criação de dependência dos insumos inseridos no novo mercado, 

Portanto, os projetos pensados para o campo salvaguardavam os camponeses na 

perspectiva desenvolvimentista da década 50 do século XX, pois era necessário a 

qualificação da mão de obra para atender ao projeto de modernização da expansão do 

capital no campo, ou seja, para a reprodução da forma de trabalho de forma subalternizada 

(RIBEIRO, 2010). 

 

 

 A constituição de uma Educação do Campo vai se configurando nesse 

aprendizado em que os trabalhadores se percebem diferentes, reconhecem a 

importância da luta para a sua formação, mas nem sempre transferem para as 
práticas escolares dos filhos a compreensão que têm o valor da conquista da 

terra e de uma política agrícola que lhes seja conveniente.” (RIBEIRO, 2010, 

p.194-195). 

 

 

                                                
9 As Semanas Ruralistas consistiam em semanas em que técnicos se deslocavam para os municípios do 

interior e ministravam palestras, realizavam debates, seminários, encontros, “dias de campo”, como 

acontece até hoje estimulados pelos cursos de engenharia agronômica por todo o país. Em Campos, o Dia 

de Campo é associado ao conjunto de palestras na sede da Usina de Reciclagem das embalagens dos 
insumos químicos em Ribeiro do Amaro. 
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A precarização e a permanência da política educacional rural sob a lógica do 

capital, o fechamento de escolas sejam elas rurais estaduais e municipais, que ofertam em 

grande parte os anos iniciais – esse fator é importante para compreender a redução do 

número de escolas de segundo segmento e ensino médio no campo. Em Campos dos 

Goytacazes elas passaram de 114, para 98 e dessas apenas 20 ofertam o segundo 

segmento. Parte significativa das escolas rurais se encontram em fazendas pelos distritos 

do município. O que nos chama a atenção é que desde o início da década de 1990 o Estado 

do Rio de Janeiro vem ora “paralisando”, ora municipalizando as escolas rurais. 

Segundo a publicação em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro– D.O e dados 

levantados pelo INEP, somente na mesorregião Norte Fluminense10 são 

aproximadamente cerca de 164 escolas extintas que encerraram suas atividades no campo 

entre os anos de 1997 e 2017. Tais números revelam a opção do Estado pela “redução de 

custos” com a educação pública na perspectiva da educação para o campo. São sempre 

elas as primeiras a se tornarem alvo da política da “crise”econômica no que se refere à 

garantia da educação. Para Offe (1996) a ideia de incapacidade, de (in)governabilidade é 

a expressão emergente da ideia de crise, como elemento a ser deslocado da capacidade 

crítica dos limites estruturais do capitalismo.  

Segundo Ribeiro (1998) na análise das relações entre Sociedade-Estado a partir 

de elementos do paradigma da administrativo nos chama atenção para a construção do 

discurso da crise sobretudo no Brasil, este encontra um amplo espectro de adesões e 

formas de realização prática de fazer política, entre prefeituras e estados, desfazendo 

consensos políticos de justiça social e igualdade de direitos.  

Outro fator relevante está na concepção da oferta educacional.  A educação 

oferecida para o meio rural pelo Estado é centrada em si mesma, sem diálogo com seu 

contexto social e seus diferentes sujeitos coletivos e individuais, impossibilitando assim 

a ampliação do senso crítico, uma vez que a materialidade da vida é desconsiderada. O 

currículo, por exemplo, importante instrumento de poder é definido de cima para baixo, 

ignorando em grande parte a complexidade do campo e das contradições da sociedade. 

(FERNANDES, 2016). 

Os projetos educacionais formulados nos anos de 1950 estiveram alinhados com 

a perspectiva de expansão da agricultura industrial, a partir do modo de produção 

capitalista. Nesse sentido, esse fator refletiu que a racionalidade das técnicas para a 

                                                
10 Mesorregião definida pela divisão-político administrativa da Secretaria de Planejamento do Estado do 

Norte Fluminense corresponde a Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Carapebus, Conceição de 
Macabu, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Quissamã e Macaé. 
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produção no campo expropriou os camponeses de seus territórios e nesse bojo forjou 

projetos de “qualificação” dos trabalhadores através de oficinas e projetos de extensão no 

sentido de atender as demandas do mercado internacional. Ainda neste período, o governo 

brasileiro assinou acordos de cooperação bilateral, dedicando-se ao fomento das riquezas 

primárias do país. Assim a educação rural assume uma função retificadora, visando 

preparar as populações para o processo de subordinação ao Capital (CALAZANS, 1993). 

 De acordo com Ribeiro (2010, p. 173) o período compreendido entre 1950 e 1960, 

“coincide com o processo de substituição das importações associado à industrialização 

dentro de um projeto de desenvolvimento nacional que requer mão de obra 

especializada”, período conhecido pelo nacional-desenvolvimentismo, proposto por 

Juscelino Kubitchek.  

 Nos anos de 1960, a igreja católica se aproximou da luta pela educação 

organizando o Movimento de Educação de Base (MEB) ligado à CNBB, que tinha como 

preocupação principal à organização dos trabalhadores através dos sindicatos. Entre os 

anos 1962 e 1964, criaram-se os Centros Populares de Cultura (CPC) ligados à União 

Nacional dos Estudantes (UNE). Ainda nesse período foi criado a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) que contribuiu também nessa configuração 

organizativa/educativa dos trabalhadores do campo (LEITE, 2002). Esses elementos 

foram fundamentais para organizar diferentes experiências de formação política para 

determinados segmentos e setores da sociedade alijados do acesso a determinadas 

políticas públicas, como a educação, o transporte, a saúde entre outras, em busca da 

produção de mudanças no projeto de sociedade daquele período. 

Nesse contexto de ampliação da organização popular, o governo brasileiro reinicia 

mecanismos de mitigação das organizações sociais, principalmente as do campo, no 

intuito de frear o avanço de redutos comunistas. E como fizeram isso? Repactuando novos 

acordos financeiros e assistenciais através de convênios entre o Brasil e os EUA, destaca-

se que os extensionistas rurais tiveram grande participação nesse processo.  

 Entre os anos de 1964 e 1985, palco da Ditadura Miliar, as propostas educacionais 

estiveram vinculadas organicamente ao modelo econômico, que acelerou de forma 

autoritária o processo de modernização do meio rural brasileiro. O que fomentou uma 

consonância entre as escolas agrotécnicas e as empresas do ramo alimentício e de insumos 

agrícolas. No final da década de 1960 foi aprovada uma emenda constitucional “limitando 

a obrigatoriedade das empresas, inclusive das escolas agrícolas, com o ensino primário 

gratuito dos filhos dos empregados, entre os sete e quatorze anos” (BRASIL, 2012, p.18). 

Evidenciando a díade educação-formação de mão de obra. 
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 Entretanto, mesmo com a promulgação de leis e avanços nas legislações das 

Diretrizes da Educação Nacional não alterou o cenário nas reais transformações 

estruturais da educação no campo, pelo contrário, devido a sua base liberal acentuou ainda 

mais as desigualdades no campo. Portanto, mesmo citada nos instrumentos normativos, a 

educação rural em nada mudou (LEITE, 2002).  

Somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, diversos setores da 

sociedade civil de apoio à educação de boa qualidade estimularam as lutas pela educação, 

que foi instituída como direito de todos os cidadãos e dever do Estado. através do art. 

205, 

A educação, direitos de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1990, art. 205). 

 

 

Assim, ainda que não citada nos termos da lei à educação enquanto direito 

constitucional, abre precedentes para o movimento da educação do campo que se 

materializaria na promulgação da LDB 9.394/1996 através de seu artigo 28 estabelece 

que: 

 

 

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.Parágrafo único. O 

fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de 
manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que 

considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise 

do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. 

(Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014) 

 

Não obstante, os anos da década de 1990 são marcados pela nova ofensiva do 

capital imperialista nas políticas de educação no cenário brasileiro, tais como: (1) o 

financiamento de programas de aceleração de aprendizagem para reduzir o alto índice de 

distorção idade-série; (2) a elaboração e o controle das políticas educacionais 

direcionadas pelas agências multilaterais, como a UNESCO, UNICEF e o próprio Banco 

Internacional, para a reconstrução do Desenvolvimento. Contraditoriamente, esse período 

é marcado pelo fechamento sistemático de escolas no campo, ainda que com forte 

financiamento de programas – como formas de controle da política. 
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Nesse sentido, essas políticas são expressões da recomendação do próprio Banco 

Mundial, ao expor que “as novas tecnologias e os novos métodos de produção dependem 

de uma força de trabalho bem qualificada e intelectualmente flexível”. Contudo, o real 

objetivo de tais políticas “é o aumento do nível de educação e a capacitação da mão de 

obra” (BANCO MUNDIAL, 1990, p.1) com o propósito de atender as demandas do 

capital pela força de trabalho e a ampliação do capital na periferia mundial.  

Na contracorrente deste cenário há uma intensificação nas demandas sociais por 

uma educação emancipatória e includente. Assim, as transformações sociais e a 

revitalização dos movimentos ligados à luta do campo, influenciaram significativamente 

na definição de novas diretrizes para a educação básica do campo, essas se referem desde 

a oferta da escolarização a seu financiamento. Pautados nessa retórica é que no final da 

década de 1990, mais especificamente em 1998, a partir das tensões desses movimentos, 

nasce o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (Pronera).  

 

 

2.2 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - Pronera 

 

A emergência das ações coletivas realizadas pelos movimentos sociais do campo 

a partir de um determinado período histórico no sentido de construir caminhos possíveis 

para a consolidação de uma política pública, indica que os percursos seguidos pelos 

sujeitos coletivos apontam para novos horizontes, na relação entre a articulação dos 

movimentos sociais e o Estado, seja nas tensões criativas de formulação a ampliação de 

suas vozes e, diálogo, seja nas tensões paralisantes em que os governos perdem a sua base 

social e atuam de forma coercitiva (BRINGEL e FALERO, 2016). 

No que concerne à discussão sobre os limites e panorama da política educação 

rural encontrada historicamente, no ano de 1997 em Luziânia-GO diversos educadores se 

reuniram para discutir as principais questões da educação. O elemento central no debate 

do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA) foi o 

de compreender como as experiências educativas e pedagógicas da Educação Popular, 

dos trabalhadores serviram de inspiração para o conjunto da sociedade brasileira alijada 

do ensino formal. Foram diversas experiências entre cursos de Alfabetização de Jovens e 

Adultos assumidos pelas igrejas católicas a partir das CEBs11 do Movimento de Educação 

                                                
11 Comunidades Eclesiais de Base. 
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de Base (MEB)12 ligados a CNBB13 que ao longo de mais de três décadas engendraram 

múltiplas ações a respeito do fortalecimento do Movimento da Educação do Campo.  

Após intensos e fecundos debates realizados no Encontro, diversos educadores do 

campo, pesquisadores, agentes de apoio e movimentos populares de educação, firmaram 

o compromisso de estabelecer uma luta por sensibilizar a sociedade e o governo pela 

importância de aprofundar o debate da educação no contexto do campo. Para isso, foi 

formada a “Articulação Nacional Por uma Educação do Campo”, que se desdobrou em 

inúmeras ações e a sistematização de dados em torno das pesquisas relacionadas a 

educação do campo. Um dos pressupostos para a formulação da política pública, 

“esquecida” pelo governo consistiu no reconhecimento e a reparação histórica do Estado 

brasileiro junto aos camponeses, as comunidades tradicionais e povos originários, quase 

sempre vistos na história do país como espécie em extinção (ARROYO et al., 2004).  

De acordo com Fernandes et al. (2011) esses sujeitos são vistos historicamente 

como sinônimo do atraso, sujeitos em desaparecimento, e portanto, não haveria a 

necessidade de construção de políticas públicas específicas. Entretanto, o próprio modelo 

desenvolvimento produz suas contradições entre as crises na ampliação do capital em 

detrimento do trabalho. Postos de emprego são encerrados, mão de obra dispensada, ou 

seja, o próprio modelo baseado na expropriação da força de trabalho, acaba por expulsar 

as populações e intensificar a migração do campo para a cidade. Embora esse modelo seja 

dominante, essa tendência, não consegue avançar sem contradições. 

Nesse sentido, este mesmo processo de avanço do capital no campo, produz 

também resistências, reações e pressões por parte dos grupos subalternizados e 

marginalizados do campo. Isto posto, muitos destes se encontram organizados 

coletivamente e articulam ações junto ao Estado. Assim sendo, realizam diversas 

ocupações, passeatas, encontros regionais de educadores, fazendo desses instrumentos 

ações educativas e pedagógicas. Da mesma forma, constroem escolas nos acampamentos, 

ocupam escolas abandonas pelo estado como forma de pressionar o Estado e exercer seus 

direitos de cidadania. Essas são algumas das práticas e intervenções de caráter coletivos 

na luta por direitos e a construção de uma cidadania conquistada.  

É interessante apresentar o conceito de cidadania coletiva na ação educativa dos 

movimentos sociais que lutam por direitos fundamentais, para Gohn, ela diz, 

                                                
12 Fundado em 1961 com o objetivo de contribuir para promoção humana integral e superação da 

desigualdade social por meio de programas de educação popular libertadora ao longo da vida a partir do 

método ver-julgar-agir inspirado na obra de Paulo Freire. 
13 Conferência Nacional de Bispos do Brasil. 
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[...]O desenvolvimento explorador e espoliativo do capitalismo, a massificação 

da relações sociais, o descompasso entre o alto desenvolvimento tecnológico e 

a miséria social de milhões de pessoas, as frustrações com os resultados do 

consumo insaciável de bens e produtos, o desrespeito a dignidade humana de 

categorias sociais tratadas como peças ou engrenagens de uma máquina, o 

desencanto com a destruição gerada pela febre de lucro capitalista etc, são 

todos elemento de um cenário que cria um novo ator histórico enquanto de 

mobilização e pressão por mudanças sociais: [...] ([Gohn, 1988]1992, p.16) 

 

Para a autora os sujeitos coletivos inseridos nos movimentos sociais reivindicam 

seus direitos baseados nos interesses de coletividade de distintas variedades e prioridades 

básicas, como uma escola para que homens e mulheres, crianças e idosos tenham acesso 

ao conhecimento sistematizado pela humanidade a partir da luta pela terra/território.  

Assim sendo, na I Conferência (1998) foram definidas diretrizes para a construção 

da educação básica do campo, em que:  

A educação do campo precisa ser uma educação específica e diferenciada, Isto 

é, alternativa. Mas, sobretudo, deve ser uma educação, no sentido amplo de 

processo de formação humana, que constrói referências culturais e políticas 

para a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a 

uma humanidade mais plena e feliz. (Relatório da Conferência Nacional: Por 

uma Educação Básica do Campo 1998, p.24). 

 

O PRONERA foi fruto de intensos debates e lutas travadas através do Movimento 

de Educação Básica do Campo e do protagonismo dos movimentos sociais no contexto 

indissociado à Reforma Agrária, foi criado durante o governo do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) ligado ao PSDB14, no dia 16 de abril do ano de 1998 

com o objetivo de apoiar experiências de alfabetização e ampliar a escolarização nos 

níveis mais elevados de crianças, jovens, adultos e idosos como também, promover a 

educação formal nas áreas de assentamento.  

Historicamente a luta pela terra no Brasil é permeada por intensos conflitos que 

envolvem o “saqueamento” desde os povos originários, as comunidades tradicionais e os 

camponeses, a partir do processo de expropriação e espoliação do trabalho e da terra 

promovido pelos latifundiários a partir da grilagem de terras e o uso recorrente da 

violência, e principalmente atravessado pelo Estado, que por possuir o monopólio da 

força, favorecendo ocasionalmente este último.  

No entanto, à medida que avança o processo de acumulação do capital no campo 

associado a isso, contraditoriamente e descontinuamente avança também movimentos de 

resistências em graus e formas variadas, ou seja,  

[...] o meio rural esteve historicamente na contramão, ignorado e 

marginalizado, fora das agendas políticas por parte dos governos que se 
sucederam na realidade brasileira, reduzida na maioria das vezes a escolinhas 

com classes multisseriadas como ainda se faz presente em muitos municípios 

                                                
14 Partido da Social Democracia Brasileira 
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onde não se faz chegar as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo e 

suas resoluções normativas (NASCIMENTO, 2009). 

 

Nesse contexto, de avanço de políticas neoliberais, em que a vida e a terra se 

tornam mercadorias, assumidas pelo projeto político-econômico do Estado brasileiro, 

engendraram duas ações reacionárias por parte do Estado que expressam a tentativa de 

restabelecer a “ordem e o progresso”.  

A primeira delas ficou conhecida como um dos maiores massacres na luta pela 

terra no Brasil: o massacre de Corumbiara em Rondônia, ocorrido no ano de 1995 após a 

ocupação de uma fazenda improdutiva pelos camponeses trabalhadores e trabalhadoras 

rurais Sem-Terra, a partir da emissão de reintegração de posse e o uso da força policial 

do Estado que resultou em 12 mortos e 53 feridos.  

A segunda ação ocorreu no ano de 1996 no Estado do Pará no município de 

Eldorado do Carajás, após a ocupação de uma fazenda e a realização de uma manifestação 

na margem da rodovia PA-150 em defesa do direito à terra, mais uma vez através do uso 

da “força” do Estado, 20 Sem-Terra foram brutalmente assassinados e mais 70 pessoas 

ficaram feridas. Esse episódio recolocou não só a resolução dos conflitos das “questões 

agrárias” brasileira novamente na agenda pública, mas também chamou a atenção de 

diversos organismos internacionais e, cujo o Brasil é um dos países signatários.  

Esses eventos contribuíram por sensibilizar a sociedade brasileira de formal geral  

em torno da Reforma Agrária e suas questões a ela relacionadas, como o debate da 

educação no contexto do campo. Desse modo, a partir da necessidade de criação de ações 

articuladas entre os movimentos sociais, organismos multilaterais e da sociedade civil – 

ONU, UNESCO, MST, UNICEF e UnB – e somado a isso, a permanência do alto índice 

de analfabetismo no campo e de indicadores escolares extremamente baixos, resultaram 

na formulação de dispositivos legais e metodológicos destinados a estruturação das 

políticas educacionais inicialmente através do Programa – envolvendo INCRA15, 

Universidades e os movimentos sociais – e posteriormente, a aprovação das Diretrizes 

Operacionais da Educação Básica do Campo de 200216 (BRASIL, 2002)   

A composição PRONERA envolve em sua execução, além dos movimentos 

sociais e outros sujeitos coletivos do campo, também o compõe o INCRA representando 

o Estado e as Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES. A diferenciação do 

                                                
15 Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária. 
16 Resolução nº 1 de 3 de abril de 2002. Conselho Nacional de Educação - CNE/Câmara de Educação Básica 

– CEB. O artigo 6º deste Resolução determina que o Poder Público proporcionará Educação Infantil e 

Ensino Fundamental nas comunidades rurais e garantirá condições necessárias para o acesso ao Ensino 
Médio e à Educação Profissional de Nível Técnico. 
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PRONERA e demais ações governamentais é que todo o processo é centralizado a partir 

de ampla participação dos sujeitos envolvidos diretamente tanto na formulação do projeto 

como da sua implementação. No entanto, nem sempre esse processo é contínuo e 

equilibrado17, pois a própria constituição do programa, como suas diretrizes e princípios 

foram e preveem as tensões e conflitos como motriz geradora e criativa (Manual de 

Operação do PRONERA, 2004).  

Um dos exemplos relacionados as tensões que envolvem os diferentes segmentos 

que participam da execução do Programa se expressam através das reuniões para a 

implementação e gestão da Coordenação Político Pedagógica (CPP) e o enfrentamento 

da burocracia do Estado. Outro fator que serve como exemplo é o da inserção das agendas 

de lutas dos movimentos sociais por direitos, principalmente o direito à terra, a escola ser 

incorporada na carga horária dos cursos.  

Não obstante, foram diversos os desafios a serem enfrentados para a consolidação 

do programa no país: a começar pelo o fato de ser um programa descontínuo inicialmente 

e não uma política pública definida, pois, na condição de programa estava suscetível a 

mudar e/ou acabar a qualquer momento; a não localização e articulação junto ao 

Ministério da Educação - MEC; o vínculo com as universidades é quase sempre 

conflitante, principalmente no que diz respeito à responsabilidade da universidade na 

alocação dos recursos financeiros e à prestação de contas. Por fim, a judicialização do 

Programa que visa o acesso e permanência dos sujeitos nas universidades, principalmente 

ao que diz respeito a tentativa de inferiorizar os sujeitos do campo nos cursos mais 

tradicionais (SANTOS, 2012). 

Por trás disso, está a presente as estratégias de preservação da concentração do 

conhecimento produzido pela humanidade, assim como a concentração do poder e da 

riqueza historicamente construída pela elite brasileira. Desse modo, o acesso ao 

conhecimento não deve estar a disposição de todos os sujeitos, a ciência, a técnica e a 

tecnologia devem circular de forma restrita e as universidade devem permanecer 

seletivas, enfim, a escola permanece como privilégio social relacionada a ordem da 

meritocracia. 

Outro elemento que chama atenção nos princípios através do Manual de 

Operações do Programa se refere ao processo seletivo de educadores para a alfabetização 

para a atuação nas áreas dos assentamentos, serem dos próprios assentamentos, servindo 

                                                
17 A partir da minha experiência na constituição da equipe representando a CPT, o aspecto das tensões e 

disputas na construção dos Projetos do PRONERA (Ensino Medio Técnico em Agroecologia no Rio de 
Janeiro em 2012) merecem ser estudados posteriormente.  
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de estímulo e valorização da cultura camponesa na perspectiva do desenvolvimento da 

comunidade para a comunidade. O programa apoia também projetos em todos os níveis 

de ensino: Educação de Jovens e Adultos (alfabetização e continuidade dos estudos no 

ensino fundamental e médio); Ensino médio e técnico profissionalizante (formação de 

professores para o magistério e de técnicos nas áreas de reforma agrária); Ensino superior 

(cursos de graduação e de pós-graduação).  

Desde a sua emergência, diversos trabalhadores e trabalhadoras, homens e 

mulheres, crianças e idosos do campo, dos quilombos entre outros, foram atendidos pelo 

Pronera. O Programa vincula-se mais recentemente à complexidade dos diferentes modos 

de vida presentes no campo no Brasil a partir do reconhecimento da pluralidade dos 

territórios campesinos expressos na publicação do decreto presidencial de nº 7.352/2010,  

 

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; e  

II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela 

situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do 

campo (BRASIL, 2010)   
 

No município de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro, 

cerca de 11 estudantes dos assentamentos de Reforma Agrária participaram de dois 

cursos: sendo, 05 deles no Curso de Graduação em Licenciatura em Educação do Campo 

executado de forma colegiada pela UFRRJ, o MST, a FETAG, ACQUILERJ, Indígenas 

e a CPT e outros 06 estudantes no Curso de Pós-graduação (Lato Sensu) em Residência 

Agrária com ênfase em Agroecologia. No entanto, até o momento da elaboração desta 

pesquisa, nenhum dos 05 assentados graduados em Humanidades (História e Sociologia) 

com ênfase em Agroecologia conseguiram participar de processos seletivos específicos 

para educadores do campo, pelo fato do Estado do Rio de Janeiro e os municípios não 

implementarem a modalidade de ensino específica. Esse elemento nos apresenta em parte, 

o descompasso entre as ações políticas do Governo Federal em atender as demandas 

sociais e o descaso por parte dos estados e municípios do Brasil em reconhecer tal 

modalidade. 

Sob o foco do movimento e das lutas travadas em defesa da Educação do Campo 

desde a realização das Conferências realizadas em âmbito Nacional, há avanços desta 

política a Educação do Campo vem obtendo alguns avanços do ponto de vista legal. Tanto 

Molina (2011) quanto Santos (2013) nos chama a atenção sobre as conquistas dos direitos 
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à educação, porém, no campo de outros direitos básicos, como à terra, não temos muito o 

que comemorar. Podemos considerar como avanço os programas de educação do campo, 

a ampliação das Licenciatura em Educação do Campo, o aumento do número de pesquisas 

em Educação do Campo, a criação de Articulações, Comitês e Fóruns de Educação do 

Campo entre outros.  

Dentre as políticas educacionais podemos citar: Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica do Campo nas Escolas do Campo: Resolução CNE/CEB nº 1/2002 e 

Resolução CNE/CEB nº 2/2008. Parecer CNE/CEB que reconhece os Dias Letivo da 

Alternância; Resolução CNE/CEB nº 4 /2010 que reconhece a educação do campo como 

modalidade específica e define a identidade da escola do campo; Decreto 7.352, de 4 de 

novembro de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre 

o PRONERA. Além deles a lei do Plano Municipal que incorpora na agenda pública do 

município à modalidade de ensino e a Resolução SMECE nº02/2017.  

Isso significa dizer que as lutas dos movimentos sociais e sindicais do campo, 

das Articulações, no Brasil, em Campos, conquistaram programas, entre os quais: o 

PRONERA, o Projovem Campo Saberes da Terra, o PROCAMPO entre outros. 

Embora esses programas enfrentem dificuldades na execução e as leis da Educação 

do Campo sejam ignoradas por parte dos governos – que podem revelar mais 

sensibilidade ou não dependendo da concepção da Educação do Campo – na aplicação 

das legislações vigentes. 

Para a execução das leis da Educação do Campo, isso requer necessariamente 

o comprometimento dos governantes com a universalização das leis, partindo de um 

amplo debate com as instituições e segmentos da sociedade civil. Isso significa dizer, 

que o movimento da educação do campo experimenta uma nova mudança no cenário 

político-econômico-social, tendo como sujeitos centrais os trabalhadores do campo 

com suas diferenças identitárias e culturais (DOS SANTOS, 2013).  

A própria experiência do PRONERA e do PROJOVEM CAMPO traz esse 

sentido e significado dos sujeitos envolvidos, que negam a conceituação do rural como 

aquele definido por uma política setorial e compensatória. Dessa forma, a educação 

rural criada como instrumentação e reprodução de valores, estaria fora do contexto da 

Educação do Campo, que traria a luta pela terra e a luta pela educação crítica.   

 A Educação do Campo, enquanto fruto das contradições se contrapõe à Educação 

Rural baseada na instrumentação técnica destinada “para” os trabalhadores do campo. Ela 

emerge como resposta ao descaso do Estado, à denúncia da violência e expulsão de 
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trabalhadores, à luta por direitos, por uma escola crítica e que esteja envolvida com a vida 

do povo (ARROYO, 2008). 

 

O Movimento da Educação do Campo põe em questão o abandono das escolas 

rurais pelo Estado. A partir de suas práticas e suas lutas vai construindo 

simultaneamente ao seu desenvolvimento, uma nova concepção de escola. O 

Movimento desencadeado pelos sujeitos coletivos de direito do campo 

interroga a t5radicional escola rural na sua forma de ensinar, de lidar com o 

conhecimento, de tratar as relações sociais que dentro dela ocorrem, de recusar 

vínculo com a comunidade que está ao seu redor (MOLINA; FREITAS, 2011, 

p. 20) 

 

 A proposição da Educação do Campo ao final da década de 1990 tenta sobrepujar 

o modelo de escola rural e a concepção de campo como algo passivo, pronto para ser 

dominado/capturado e reacende corações e mentes em perspectiva como possibilidade de 

superar os arquétipos e estereótipos construído ao longo do século XX sobre a dimensão 

campo-cidade, de forma hierarquizada. A Educação do campo se propõe ao novo, às 

diferentes identidades dos trabalhadores do campo organizados, assumem a Pedagogia da 

Alternância como ferramenta de luta, assim como, o trabalho de forma integral de uma 

educação para a vida (ARROYO et al, 2004).   

Assim, a Educação do Campo buscou igualar os mesmos direitos entre os povos 

do campo com os povos da cidade. Apresentou ao conjunto da sociedade as desigualdade 

e disparidades de acesso e direitos no campo educacional brasileiro, ao apresentar 

números contrastantes de analfabetismo e baixa escolaridade, além do fechamento 

sistemático de escolas no campo no final da década de 1990 aos anos 2000.  

A Educação do Campo surge como contraponto à escola rural, ou seja, ela não é 

a escola rural a serviço de um sistema de ensino asséptico. Ela já propõe na dimensão 

prática política, a transformação da escola, mas não a escola em si mesma. A Educação 

do Campo de acordo com Caldart (2009) não é um ideário político-pedagógico a ser 

implantado numa secretaria de educação ou por uma proposta de ensino. Ela é luta por 

uma concepção de educação (e de campo). 

No ano de 2002, a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, da Resolução 

nº1 de 3 de abril, que instituiu as Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas Escolas 

do Campo, representou uma conquista política importante para Movimento Nacional de 

Educação do Campo. Mais que isso, mostrou que não se pode mais ficar indiferente diante 

desse “movimento de renovação pedagógica” existente no campo (ARROYO, 2008). 

No texto das Diretrizes, o Parágrafo Único do artigo 2º, demarcou com clareza a 

concepção de escola do campo defendida pelos sujeitos sociais que se atrelam a mesma.  
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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. 

 

Com base nessas definições de educação do campo e escolas do campo, contidas 

nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e também no 

próprio conceito de educação descrito na LDBEN 9394/96, o conceito de educação do 

campo supera as significações de educação no campo ou para o campo, denominada por 

educação rural, compreendida pelos movimentos sociais, como uma educação que não é 

própria do campo, que é formulada “para”, que não respeita as diversidades e 

singularidades e nem é produzida pelo povo a quem se destina.  

Ainda, com relação ao conceito de educação no e do campo, Caldart (2008) 

explica que o prefixo no é relativo ao direito que o povo tem de ser educado no lugar onde 

vive; já o prefixo do, indica o direito dessa educação ser pensada do lugar e com a 

participação desses sujeitos, vinculadas a cultura e as suas necessidades humanas e 

sociais. 

No capítulo 3 apresentaremos alguns dados relacionados a esse panorama no 

município de Campos dos Goytacazes de 1997 a 2017. 

 

 

 

2.3 – O Programa Nacional de Educação do Campo - Pronacampo  

 

O Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). Criado pelo Decreto 

nº 7.352 e instituído por meio da Portaria nº 86, de 1º de fevereiro de 2013, foi lançado 

pela presidente Dilma Rousseff, em março de 2012, tendo como objetivo, oferecer apoio 

financeiro e técnico para viabilização de políticas públicas no campo junto às secretarias 

municipais e estaduais de ensino. No entanto, tal compreensão por parte dos agentes 

estatais e governantes das instituições públicas acabaram reduzindo ou descaracterizando 

seus princípios fundantes, como a participação de Comitês, Fóruns e movimentos sociais 

no acompanhamento e apoio da implementação da política pública (SANTOS & SILVA, 

2016). De acordo com o documento publicado no portal do MEC, o Pronacampo é: 
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[...]Um conjunto de ações articuladas que asseguram a melhoria do ensino nas 

redes existentes, bem como, a formação dos professores, produção de material 

didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura e qualidade na 

educação no campo em todas as etapas e modalidades. (BRASIL, 2012, p. 04). 

 

 

O Programa está estruturado por 04 eixos estruturais: 1) Gestão e Práticas 

Pedagógicas, 2) Formação de Professores, Educação de Jovens e Adultos, 3) Educação 

Profissional e Tecnológica e o Eixo 4) Infraestrutura Física e Tecnológica.  

O eixo compreende a disponibilização de materiais pedagógicos e didáticos 

específicos para as populações quilombolas e do campo, tendo como referências o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE e o Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD específico do Campo; fomento à educação integral com ampliação 

curricular, apoio às escolas com turmas multisseriadas e escolas de comunidades 

quilombolas. As atividades formuladas neste eixo fazem parte das demandas históricas 

apresentadas pelo conjunto dos movimentos sociais através dos Fóruns e Comitês e 

Movimentos da Educação do Campo nos diferentes níveis e escalas através de intensos 

debates em torno da elaboração de materiais próprios valorizando os saberes populares e 

tradicionais das comunidades do campo. Um exemplo dessas demandas partiu da crítica 

realizada pelos educadores ao material didático de conteúdo urbano nas escolas do campo 

do município de Nova Iguaçú, na baixada fluminense e seguidamente em Campos dos 

Goytacazes.  

A partir desse cenário, foi elaborado um livro sobre a história da luta pela terra 

organizado pelo conjunto dos movimentos sociais (MST) e organizações de apoio (CPT) 

e a Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) no ano de 2010. 

 Em geral, as escolas do campo e quilombolas possuem turmas multisseriadas 

unidocente e carecem de material específico em que o contexto da vida no/do campo 

sejam elementos estimuladores de pesquisa-ação, objeto de investigação. É importante 

destacar, parte do desmonte da política pública na atualidade, a partir das ações do estado 

no conjunto do governo ilegítimo Michel Temer (MDB) na extinção do Programa 

Nacional do Livro Didático do Campo para as escolas do campo de todo o país.   

O segundo eixo se refere ao processo de formação inicial e continuada dos 

educadores em exercício na educação do campo e quilombola por todo o país. Tal 

formação é desenvolvida no âmbito do Procampo via MEC e FNDE, da Renafor - Rede 

Nacional de Formação de Profissionais da Educação e da Universidade Aberta do Brasil 

– UAB. Esse debate é novo, no sentido de colocar em questão a forma de 
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operacionalização dos Cursos de Licenciatura seja ele em Educação do Campo ou mesmo 

nas diferentes Áreas do Conhecimento, no sentido de encontrar nos municípios e estados 

resistência na não realização de concursos públicos específicos para os egressos desses 

cursos. Ou ainda, por não reformular suas diretrizes curriculares para o funcionamento e 

adequação desta nova modalidade nos currículos dos sistemas. Cerca de 23% dos 

currículos foram adequado, de acordo com o levantamento inicial realizado junto ao 

banco de dados da BNCC18. Isso mostra que 77% das redes não realizaram tais alterações 

no âmbito do currículo da Educação do Campo para área do conhecimento. 

Outro elemento que devemos destacar a este exemplo, está relacionado ao 

tratamento dado por parte das instituições de ensino que desconfiguraram a natureza dos 

projetos e os princípios da Educação do Campo na legislação específica, a partir das 

Licenciaturas em Educação do Campo. A exemplo disso, no Estado do Rio de Janeiro, o 

ISEPAM19 ligado à rede Faetec20, elaborou um Projeto Político Pedagógico a partir da 

assinatura de apoio do MST e a CPT desde a confecção, passando pela formulação das 

ementas até a divulgação do edital de acesso à Licenciatura em Educação do Campo na 

região Norte Fluminense submetido ao MEC (Procampo).  

O apoio se deu em razão da região possuir o maior número de assentamentos de 

reforma agrária, cerca de 2021 assentamentos, o maior número de áreas remanescentes de 

quilombo 0922 e a maior rede de escolas rurais de todo o Estado totalizando 18923 escolas 

no campo de ensino fundamental. No entanto, tal processo foi permeado por muitas 

contrariedades na execução da Formação Inicial de Educadores do Campo. De um lado a 

garantia das populações do campo em acessar ao ensino superior na região, por outro, o 

descaso dos agentes estatais em formular ações na implementação da Educação do Campo 

partindo dos princípios e pressupostos da Educação do Campo, como a instituição de uma 

Coordenação Colegiada Político-Pedagógica (CPP) em que todo o percurso formativo 

fosse construído a partir dos olhares e saberes dos camponeses. Assim como, o alto índice 

de evasão 44,16% ocorrido de forma subsequente.  

Apesar dessas contradições expostas acima, os educandos e educandas da LEC se 

mobilizaram em torno de estratégias construídas coletivamente com apoio das 

organizações e coletivo no sentido de garantir a permanência no curso, acionando por 

                                                
18 Base Nacional Comum Curricular  
19 Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert 
20 Fundação de Apoio à Escola Técnica 
21 MST e FETAG RJ. 
22 Fundação Palmares entre outros não reconhecidos que a CPT considera. 
23 INEP (2017). 
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diversas vezes o Ministério Público Estadual para intervir junto à instituição de ensino. 

Além disso, organizaram passeatas em frente à instituição, ocupação no prédio desta e 

greves.  

O terceiro eixo se vincula à Formação Tecnológica e Profissional de Jovens e 

Adultos baseado nos princípios do Programa Saberes da Terra24 e reformulado em 2009 

a partir da inclusão do Programa Projovem Campo – Saberes da Terra. O objetivo da EJA 

baseado no Programa Saberes da Terra é além de valorizar os saberes populares na 

perspectiva da agricultura familiar e da matriz produtiva agroecológica– demanda 

histórica dos movimentos sociais – é elevar a escolaridade de jovens e adultos que vivem 

do/no campo de acordo com a Meta 8 do PNE25, Além disso, a articulação com o 

Projovem amplia a relação interministerial para o fortalecimento da juventude da 

agricultura familiar. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, criado em 

2005 (Le i n o 11.129/2005) e reformulado em 2008 (Lei nº 11.692/2008 ), visa “executar 

ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros reintegração ao processo 

educacional, qualificação profissional em nível de formação inicial e desenvolvimento 

humano”( Decreto Nº 6.629/2008) . São objetivos do Projovem: 

 

I - complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos 
para garantir a convivência familiar e comunitária; 

II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no 

sistema educacional; 

III - elevar a escolaridade dos jovens do campo e da cidade, visando a 

conclusão do ensino fundamental, integrado à qualificação social e profissional 

e ao desenvolvimento de ações comunitárias; e 

IV - preparar o jovem para o mundo do trabalho, em ocupações com vínculo 

empregatício ou em outras atividades produtivas geradoras de renda. 

(Presidência da República, Cap I, Seção I, Art 3º, 2008). 

 

No entanto, ainda que o Projovem Campo tenha em declarado como seu principal 

objetivo o “desenvolvimento de políticas públicas de educação do campo e de juventude 

que oportunizem a jovens agricultores familiares excluídos do sistema formal de ensino, 

a escolarização em Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

integrado à qualificação social e profissional” (MEC 2010a) o programa foi 

desprestigiado na sua dimensão político-pedagógica pelos governos, preocupados apenas 

em acessar os recursos federais com o discurso da adesão para experimentar.  

                                                
24 Criado como experiência piloto no Governo de Lula entre 2005-2008. 
25 Plano Nacional de Educação 
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Na edição de 200926 executada pelo Estado do Rio de Janeiro somente em 

setembro de 2012 (com o atraso para o início do programa de mais de dois anos em razão 

de conflitos27 com a Gestão da Coordenação da Diversidade da SEEDUC) o programa 

não serviu sequer para a construção de ação pública, no sentido de refletir sobre as poucas 

escolas rurais que ainda restam no Estado - cerca de 7,38% do total de escolas estaduais, 

ou mesmo para construir experiências pedagógicas para o conjunto de escolas. O descaso 

do Estado com a política pública de Educação do Campo revela a opção por um modelo 

homogeneizador e urbanocêntrico (ARROYO, 2004).  

A execução da edição de 201428 realizada no município de Campos dos 

Goytacazes foi a que mais se aproximou da proposta, entretanto, somente até a metade 

do Programa que foi iniciado em março de 2015. Para acompanhar todas as etapas iniciais 

desde a adesão, o levantamento das demandas das comunidades do campo até elaboração 

dos critérios de edital de contratação dos Educadores, Acolhedores e Coordenadores de 

Turma conforme o, a Gestão Municipal realizou através da constituição do Comitê Gestor 

Local – constituída pelos Conselhos de Igualdade Racial, da Mulher e da Juventude e 

50% dos movimentos sociais, fóruns, Comitês e Articulação Estadual de Educação do 

Campo) e possui como atribuição o acompanhamento e apoio em todo o processo de 

execução do mesmo. No entanto, vários foram os entraves para o desenvolvimento do 

programa no âmbito municipal. Falaremos de alguns deles mais à frente. Portanto, o 

Programa de alguma forma contribuiu por disseminar em alguma medida o debate da 

Educação do Campo protagonizado pelo Coletivo Educampo na região no interior da 

estrutura da Secretaria Municipal de Educação, ainda com que houvesse ações orientadas 

em seu esvaziamento e bloqueio por agentes estatais quadros da governança. 

O último eixo do conjunto de ações articuladas lançadas pelo Programa 

PRONACAMPO, se refere a um dos maiores desafios encontrados pelas escolas rurais 

por todo o país: a infraestrutura e o acesso à Tecnologias. Historicamente, as comunidades 

do campo, os movimentos sociais e sindicais têm pautado aquilo que é uma das suas 

principais bandeiras de luta, pela ampliação do Projetos de Desenvolvimento de Reforma 

Agrária, à medida que tencionam sucessivos governos por melhorias das poucas escolas 

em condições precárias, assim como a pauta da construção de escolas do/no campo. Na 

                                                
26 Resolução CD/FNDE nº 45, de 14 de agosto de 2009. 
27 Por diversas vezes a primeira Gestão da Diversidade da SEEDUC (2009) “desqualificou” a maior parte 

dos membros Comitê Pedagógico Estadual composto inicialmente pelos movimentos sociais MST, 

sindicais FETAG, CPT, indígenas e quilombola (CONAQ) e a Instituição Formadora (UENF). Na 

sequência desse processo os movimentos se retiraram politicamente através de uma Carta Aberta destinada 

à SEEDUC e ao MEC. 
28 Resolução/CD/FNDE/MEC nº 11, de 16 de abril de 2014. 
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contramão da política de fortalecimento das escolas do campo o PRONACAMPO, os 

dados levantados pelo Setor de Educação do MST, 32.512 escolas foram fechadas nos 

últimos 10 anos29. Isso revela o descompasso do pacto federativo entre a União, os estados 

e municípios. Os municípios e estados que assinam os termos de adesão do PAR30 

continuam fechando escolas diariamente e ainda, não acionam o FNDE partindo das 

demandas dos territórios camponeses. 

Outro fator que devemos ressaltar é que tanto o Decreto Presidencial 7.352/2010 

quanto o lançamento do PRONACAMPO não garantem mesmo na forma da lei uma 

mudança estrutural no cenário do campo brasileiro. Através do discurso da ex-Senadora 

Katia Abreu do antigo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) quando 

no lançamento do Programa em março de 2012 em Brasília pela então Presidente Dilma 

Roussef do Partido do Trabalhadores (PT) revela algumas das principais contradições em 

que o debate e o sentido da Educação do Campo foi aos poucos capturado. Para a 

Senadora Kátia Abreu, em seu discurso sobre o lançamento do programa, ela diz,  

 

[...] Há décadas a Educação Rural foi abandonada[...] A Educação não existe. 

[...] De 30 a 40 anos as únicas políticas públicas pensadas para o campo foi o 

transporte escolar. [...]Isso é inadmissível, um país que produz superávit 

primário há 15 anos, exportando e garantindo a balança comercial favorável e 

que emprega 32% da população precisa de mão de obra qualifica no campo. 

[...]A juventude do campo precisa aprender novas técnicas para permanecer no 

campo. O CNA31 e o MEC assumiram o PRONATEC32 em parceria com o 
SENAR33 para oferecer à juventude do campo técnicas de empreendedorismo 

(ABREU, 2012) . 

 

Nesse contexto da disputa da Educação do Campo pelo agronegócio, o que 

aparece como novo é a tentativa de mudar a imagem do país com o discurso deste modelo 

de desenvolvimento da agropecuária para exportação. Entretanto, não há nada de novo, a 

não ser a tentativa de construir uma imagem de agricultura capitalista para “modernizá-

la” e substituir aquilo que ela chama de agricultura retrógrada, arcaica e atrasada como 

forma de construção de consenso entre os gestores públicos, ministros, técnicos do 

governo presentes na solenidade. 

Essa é mais uma das formas de tentar mascarar o caráter concentrador, predador, 

expropriatório e excludente do agronegócio para simular uma preocupação, através da 

                                                
29 De 2006-2016 Fonte: INEP. 
30 O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 
31 Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. 
32 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 
33 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
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realização de diagnósticos, com a captura dos conteúdos e a elaboração de projetos 

educacionais “para” a juventude do campo. É isto que está em disputa no campo 

brasileiro, a tentativa de combinar a Educação Rural à Educação do Campo como 

instrumento a serviço do capital internacional (FERNANDES, 2004). 

Contudo, o debate e aprofundamento sobre as ações em torno dos eixos do 

PRONACAMPO nos desafia a pensar pela amplitude e complexidade em analisar as 

medidas que estas ações tem estimulado a formulação de políticas públicas em prol da 

Educação do Campo nos municípios, que vão além de programas e projetos, 

principalmente que os trabalhadores assumam o protagonismo da política e as 

experiências sirvam por democratizar os espaços públicos dos estados e municípios.  

No município de Campos, a adesão realizada pela Secretaria de Educação ao 

Pronacampo se resumiu em implementar dois programas: 1) o Programa Nacional do 

Livro Didático do Campo lançado em 2011 através da Resolução34 própria para a 

distribuição de livros “adequados” a Política Nacional de Educação “no” Campo 

conforme citado na resolução, que consiste na ampliação as condições de trabalhado dos 

educadores das escolas situadas nas áreas rurais de anos iniciais seriadas e multisseriadas. 

Todavia o próprio documento do FNDE se refere a Educação “no” no lugar do “do” 

Campo. O fato que nos chama atenção se refere que a Prefeitura de Campo contratou uma 

empresa do Paraná para ofertar material livros e materiais didáticos desde 2009, quando 

o os livros do governo federal eram oferecidos gratuitamente. De acordo com relatos dos 

educadores da rede municipal isso causava muita confusão no material a ser trabalhado 

em sala de aula, ou seja, ser reproduzido em seus conteúdos para as crianças do campo. 

Observamos que não houve uma formação da equipe técnica para divulgar e aprofundar 

o debate sobre a construção de material didático “do” campo.  

Verificamos que desde o ano de 2011 a 2014 o Setor de Educação do MST, o 

Coletivo Educampo e a Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

da UFRRJ têm buscado dialogar com os educadores e educadoras das escolas rurais 

localizadas no assentamento Zumbi dos Palmares no intuito de contribuir com a produção 

de um material pedagógico próprio da escola. Entretanto, essa tentativa não tido apoio. 

Um dos argumentos apresentados pelos educadores e a direção das escolas é que a 

juventude assentada não se “reconhece” como Sem-Terra e que muitos querem sair dali.  

Contraditoriamente a esse argumento apresentado, ao acompanharmos a 

juventude em atividades extracurriculares – Encontro Sem-Terrinha, Projeto Reforma 

                                                
34 RESOLUÇÃO Nº 40, DE 26 DE JULHO DE 2011 FNDE 
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Agrária em Contos e Versos e Encontro da Pastoral da Juventude Rural – muitos em seus 

relatos, desenhos e narrativas em comunicação, falam do seu lugar com orgulho e 

pertencimento. Isto posto, o projeto desintegrador da escola extensionista que leva de 

forma superior o “conhecimento” (técnico) para os condenados da terra, acaba por 

reproduzir a “invasão cultural” (FREIRE, 2001).  

Outro programa desenvolvido pelo Pronacampo assumido pela Secretaria, que 

deveria ser a exceção e virou regra no município é o Programa Mais Educação do Campo, 

que consiste em articular em Tempo Integral oficinas de letramento e matemática, assim 

como, oficinas de cultura, de agroecologia e esportes para as escolas com baixo 

rendimento no IDEB35. 

O Programa, ainda que não tenhamos a integração das ações por parte dos 

municípios e estados no tocante às mudanças estruturais, alguns de visualizarmos 

conquistas significativas no que diz respeito à formação de educadores do campo, por 

meio da ampliação de políticas com tal finalidade. O eixo pertinente à formação de 

educadores considera a concepção apresentada pelos movimentos sociais, traduzida pelo 

Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo - 

Procampo (FONEC, 2012). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – “GERALDO LIMA”: AS AÇÕES COLETIVAS E AS CONTRADIÇÕES 

DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

Bom dia sol 

Bom dia Terra 

Bom dia você, que é meu irmão 

Bom dia você, que é do coração 

Bom dia você, bom dia você, bom dia você 
(Pe. Geraldo Lima – agente da CPT RJ e educador Popular) 

 

 

Neste capítulo buscaremos compreender as questões debatidas pelo Coletivo 

Educampo com objetivo de enriquecer a análise do processo em movimento da Educação 

                                                
35 Índice de Desempenho da Educação Básica. O município até 2014 era o de pior desempenho entre 
os 92 municípios do Estado do Rio Janeiro. 
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do Campo em Campos dos Goytacazes/RJ. Em decorrência disso, as experiências 

serviram para descortinar as contradições e tensões de um sistema de ensino arcaico e 

excludente “para” o campo. Para tanto, descrevemos como se encaminharam estas 

questões a partir de dois momentos que chamaremos de ciclos.  

 

3.1 - I CICLO– (1998-2009) 

 

Em nossas discussões, chamamos de I ciclo do movimento (Arroyo; Caldart; 

Molina, 2011)  por uma educação do campo a iniciativa dos trabalhadores e trabalhadoras 

do campo e seus mais diversos36. Este panorama comporá a primeira parte da discussão 

baseada em um projeto popular de desenvolvimento do campo.  

É preciso assinalar que essa realidade foi se transformando historicamente ao 

longo das últimas décadas devido as transformações no campo que resultou em diversas 

dificuldades na sociedade, principalmente para os trabalhadores rurais. Com o andamento 

da pesquisa bibliográfica me deparei com a leitura de textos que tratavam de 

acontecimentos referentes ao período 1998 – 2001 (MOLINA, 2012) que foi fortemente 

marcado pelas trocas de experiências e de comunicação entre os trabalhadores do campo 

e seus apoiadores. Considero que esse período tenha sido um dos mais difíceis em razão 

do aumento da violência e do desemprego no campo, mas ao mesmo tempo, frutíferos em 

razão das condições objetivas e materiais vivenciadas pelos trabalhadores em torno da 

organização. Em entrevista com um membro do Coletivo de Educação do Campo, A. 

Martins, o mesmo relatou alguns momentos relacionados, por exemplo, às crianças, pois 

uma, 

parte significativa das crianças paravam de estudar para trabalhar no corte de 

cana e ajudar os pais em casa e maioria, após completarem a antiga 4º série – 

atual 5º ano do ensino fundamental – as possibilidades objetivas de continuar 

os estudos eram difíceis. As distâncias percorridas eram exaustivas e as 

famílias, em grande parte endividadas não conseguiam se sustentar. 

 

Dada a observância expressa na fala do meu entrevistado sobre trabalhar e estudar, 

isso reflete não só a ausência de uma política alternativa por uma outra concepção de 

campo/educação, mas, sobretudo, as contradições da escola e do capital no campo.  

Por outro lado, encontrei no levantamento bibliográfico, apontamentos sobre o 

baixo desempenho do setor nesse período que se relacionou diretamente na pouca 

eficiência da introdução de novas técnicas no meio rural, principalmente em Campos dos 

                                                
36 O movimento contou com o apoio de agentes pastorais, assentados da Reforma Agrária, movimentos 
sindicais, religiosos, educadores populares, pesquisadores das universidades e estudantes. 
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Goytacazes. No cenário nacional, em cidades como São Paulo, Paraná entre outros, 

acontecia um movimento contrário a este de Campos dos Goytacazes (falta de 

investimento em novas técnicas) como destacou Milton Santos (1994) sobre a difusão do 

meio técnico-científico-informacional também no espaço agrário. Nesse contexto, a 

expansão das atividades agropecuárias e agroindustriais são ampliadas no âmbito do 

território pela emergência de novos agentes difusores de novos padrões e circuitos 

espaciais de produção e cooperação globalizados (ELIAS, 2007). Isto significa dizer que, 

a modernização do setor aconteceu em outros espaços, mas não em Campos dos 

Goytacazes (CRUZ, 2003). Desse modo, a cidade que possuía uma grande oferta de mão 

de obra de trabalhadores rurais (na sua maioria com baixa escolaridade) não experimentou 

estas novas técnicas. Consequentemente, o setor entrou em colapso, ocasionando 

sucessivos fechamentos de usinas e desemprego para os trabalhadores rurais que viviam 

nas terras das usinas. Essa situação precarizou o setor, impulsionando uma massa de 

trabalhadores rurais que se encontram sem condições de sobrevivência enquanto como 

destacado por Bernardes (2014) havia nesse período uma ociosidade da capacidade 

produtiva chegando aproximadamente a 70%, já apontando a falência e a ínfima produção 

nacional do setor sucroalcooleiro.  

Assim, este quadro de decadência serviu para ampliar ainda mais o número de 

subempregados e desempregados do setor canavieiro, enfileirando, aproximadamente, 

mais de 65 mil trabalhadores rurais37 para as periferias urbanas.  

De acordo com Alentejano (2011) o contexto acima citado serviu para (re)colocar 

a região como principal palco da luta pela terra ao final da década de 1990. Em 

decorrência disso, Campos se destacou nesse cenário devido possuir o maior número de 

ocupações38 e de desapropriações de terra realizados pela política de reforma agrária.  

A título de ilustração, a figura 1 mostra a localização espacial dos assentamentos 

do MST criados no período de 1998 a 2008, nessa região39.  

 

                                                
37 Somente entre as décadas de 1980 e os anos 2000 a população residente rural, de acordo com o IBGE 

(2010), passou de 145.184 para 42. 812, ou seja, uma redução de 70,52% impulsionada pela falência de 

mais de 17 usinas, sendo que a maioria delas estavam mergulhadas em dívidas trabalhistas. Além disso, 

outros fatores compunham o cenário da época, tais como: a degradação ambiental, as péssimas condições 

de trabalho e a grilagem de terras. 
38 Pois, é onde se concentra o maior número de acampamentos de trabalhadores Sem-Terra do Estado do 

Rio de Janeiro (ALENTEJANO, 2011). 
39O termo assentamento surge em meados da década de 60, e implica situações onde ocorre transferência 

e/ou alocação de famílias. De acordo com o antropólogo colombiano Arturo Escobar, essa concepção tem 

por base a proposta do Banco Mundial que se desenvolveu por meio de programas agrários de 

desenvolvimento elaborados com base na discussão sobre produção de alimentação e redução da pobreza 
nos países da América Latina (Aula proferida por Eduardo Barcelos em setembro de 2014).  
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Fig 1 - Assentamentos40 do MST na região Norte do RJ. 

Fonte: SESMA/LEEA/CCH/UENF 

 

As minhas análises desse período, conforme os dados encontrados na figura1, me 

levaram a identificar como se encaminharam as ações dos trabalhadores rurais devido às 

tensões e conflitos com os usineiros. Além do conflito pela terra, surgiu nesse cenário 

também a questão do modelo educacional implementados no campo. 

Em termos fundiários, Campos reproduz a lógica nacional (a lógica da 

concentração de terras dos latifundiários) baseada em uma estrutura fundiária relacionada 

ao monocultivo da cana. Para Neves (1996), esse processo reflete a expansão do modo de 

produção capitalista no campo, quando os trabalhadores rurais41foram submetidos a 

processos de exploração e de subordinação técnica e financeira, e ainda assim, os 

trabalhadores rurais continuaram a não ter acesso à terra.  

Neste contexto, as leituras assertivas que realizei da revisão bibliográfica 

descortinaram todo o embate entre trabalhadores rurais e proprietários de terra. Essa luta 

se estendeu também ao campo da educação, pois, além da dificuldade de acesso a terra, 

esse período passou a ser fortemente marcado pela luta por uma educação do campo 

(Caldart, 2007).  

No campo, o cenário educacional que se configurava nesse período se associava 

à precarização das escolas rurais, se assemelhando aquele processo de precarização das 

relações de trabalho. Assim como se fecharam postos de trabalho, (ainda que postos de 

                                                
40 Cabe salientar que o acampamento Luís Maranhão foi criado no ano de 2012. 
41 De acordo com Neves (1981) as categorias, pequeno produtor, médio produtor e grande produtor de cana 
foram forjadas a partir dessa intervenção estatal. 
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trabalho de “baixa qualificação”) observei na minha pesquisa que estava em curso o 

fechamento sistemático de escolas no meio rural.  

Tais fatores (fechamento de escolas, desemprego, luta por acesso à terra) 

provocaram uma série de reflexões aos novos agentes que chegavam à região no ano de 

1997: a CPT e o MST. Pode-se dizer que a partir do “método de escuta da realidade” 

esses novos agentes possibilitaram a inserção de novas demandas, tais como a construção 

de escolas, iluminação pública, transporte na agenda pública.  

Esse foi o início do que temos chamado de I ciclo da Educação do Campo na 

agenda local. A presença desses novos atores significou para os trabalhadores do campo 

novas expectativas. A chegada da CPT e MST na cidade ocasionou um grande impacto 

na sociedade campista gerando imenso estremecimento da elite agrária, em virtude da 

relação desigual do poder político e influência dos grupos dominantes nas estruturas de 

Estado para manutenção da hegemonia (GONÇALVES, 1999), que nesse momento se 

sentiu afetada pelo conjunto de ações que estavam sendo elaboradas pelo MST,CPT e 

trabalhadores. 

Paralelamente com a chegada do MST e da CPT em Campos que estava dando 

voz as demandas do campo, no cenário nacional, outros atores(movimento representados 

por Pastorais, Sindicatos, ONU, UNESCO, CNBB) também estavam entrando em cena e 

organizavam o Primeiro Encontro Nacional de Educadores e Educadoras na Reforma 

Agrária - ENERA42. 

Vale destacar que abordar historicamente os caminhos que a questão da educação 

do campo tomou, me colocou diante de um grande desafio, o de compreender tais 

questões relativas a vida e educação campesina que estavam sendo debatidas por diversos 

segmentos. Uma foi a proposta de educação defendida pela CPT. Pois, baseava-se na 

humanização, na memória e história do povo como elemento emancipatório. Esse 

movimento revelava uma transformação do conjunto das estruturas dominantes. Sendo 

assim esse novo “jeito” de valorizar as experiências populares e os saberes da terra, a 

partir de uma proposta de educação voltada para uma realidade concreta e “esquecida”,  

serviram de estímulo para eu continuar a analisar para compreender as ações referentes à 

as ações coletivas e as contradições da educação do campo no município de Campos. 

As propostas que observei ao analisar a chegada e as ações coletivas da CPT/MST, 

se diferenciavam da estrutura dominante de educação, pois absorviam a vivencia não a 

partir do trabalho mas da vida cotidiana dos camponeses. Devido a esse fato verifiquei 

                                                
42 Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária realizado em Luziânia-GO (1997) 
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que as propostas incluíam por exemplo, neste ciclo, especificadamente, o saber 

relacionado às plantas medicinais. 

Assim sendo, esta observação me remeteu ao que eu já havia notado em relação 

às primeiras experiências educativas e pedagógicas desenvolvidas da CPT em Campos, 

por exemplo, as oficinas de plantas medicinais que culminaram nas farmacinhas 

populares. Desta forma, o acesso à terra e à educação parece ter se transformado em um 

momento de concretização de ações as quais apresentarei como “experiências populares” 

do I ciclo. 

 

3.1.1 AS OFICINAS DE PLANTAS MEDICINAIS – “FARMACINHAS POPULARES” 

 

Para a CPT “a cidadania destes trabalhadores se daria através da luta por acesso a 

bens e serviços públicos como saúde, educação, transporte, moradia”. Sendo assim, a mesma 

iniciou seus trabalhos na região43 a partir de cursos de saúde na linha dos fitoterápicos. Nesse 

contexto, Silva (2012) afirma que a Pastoral da Saúde já havia desenvolvido atividades de 

saúde popular no município, mas que como o ‘jeito’(àquele voltado a valorizar o saber local 

e a vivencia dos camponeses) da CPT trabalhar nas oficinas era diferente, pois os agentes da 

CPT buscavam fortalecer os saberes do povo, num caráter mais popular, mais próximo da 

comunicação do povo (FREIRE, 2001). 

Naturalmente, o que se seguiu foi a realização de diversos cursinhos de saúde popular. 

Estes resultaram na elaboração de uma cartilha pela CPT com o objetivo de contribuir com 

“o resgate de saberes populares da região, complementado através de técnicas e 

conhecimentos que melhorem a eficácia dos produtos medicinais produzidos e distribuídos 

por agentes e lideranças das comunidades”44 .Tais ações se inserem no tema da educação 

popular defendida por Paulo Freire, experiência baseada na ideia de “povo como sujeito da 

sua própria história” (DOIMO, 1995). Isso significa dizer de acordo com a proposta freireana 

a educação deve ir “além de ensinar pessoas a apenas lerem e repetirem palavras, as 

coensinem a lerem criticamente o seu mundo” (BRANDÃO e FAGUNDES, 2016). 

Essas influências na construção do protagonismo popular foram bastante 

disseminadas pelo conjunto da igreja católica entre os anos de 1960 e 1970 inspiradas na 

Teologia da Libertação45. 

                                                
43 Foram iniciados e desenvolvidos em comunidades rurais e posteriormente apresentada no Santuário 

Menino Jesus de Praga Travessão de Campos. 

44 (Coletânea Reinventando o Trabalho, 2004: 23-24). 
45 [...] II Conferência dos Bispos da América Latina em Medellín que afirmou sua opção pelos pobres e em 

defesa da dignidade da pessoa humana o que possibilitou o surgimento de estudos e pesquisas na Teologia 

a partir da realidade do povo excluído e marginalizado [...]Surge a Teologia da Libertação na América 
Latina, em 1970, tendo como expoentes Leonardo Boff, no Brasil, e Gustavo Gutiérrez, no Peru. E de onde 
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O movimento popular de saúde alternativa e a sistematização da produção de saberes 

serviram por estimular ainda mais o debate da saúde pública e também da educação, pois em 

todo o processo das oficinas a partilha das experiências ganhavam uma dimensão educativa 

na perspectiva dos conhecimentos que eram desprezados pela escola tradicional, bem como 

revelava a realidade educacional dos sujeitos do campo. 

De acordo com Silva (2012) através da organização dos grupos de saúde surgem 

vários espaços de produção e distribuição dos remédios artesanais, que foram denominadas 

como “Farmacinhas Populares”. A partir disso foi se desenhando um espaço de 

valorização, de ampliação de trocas de saberes e práticas de cura entre os trabalhadores. 

Estas experiências desenvolvidas pelos agentes da CPT não só serviram para se aproximar 

da luta dos trabalhadores, mas, principalmente, para estimular o resgate da cultura do 

povo,  

 

[Pois,] quando as pessoas têm a possibilidade de recuperar o seu saber, 

começam a se auto-valorizar. Isso tem a ver com a cidadania – com o direito 

de ter voz e de ser ouvido. Por isso em nosso trabalho – o primeiro passo é 

ouvir o outro, fazê-lo falar o que sabe. Cidadania começa a partir do que as 
pessoas têm e são capazes de expressar. Não se ensina o caminho da cidadania, 

as pessoas vão construindo juntas. [Nesta perspectiva, o valor de um saber 

estaria no reconhecimento de si mesmo] como alguém que domina 

conhecimentos e práticas, recursos que podem proporcionar estratégias de 

enfrentamento a inúmeras formas de adoecimento. (Coletânea Reinventando o 

Trabalho, 2004: 21). 

 

Esse movimento de utilizar a sabedoria dos camponeses através da experiência da 

“farmacinha”, serviram para dar uma “marca” ao primeiro conjunto de ação de 

valorização da vida no campo. Dessa forma, foi possível verificar que a CPT registrou 09 

grupos de saúde popular no município, que ora estão mais organizados e articulados até 

com outras redes de saúde, ora de desfazem, atuando na confecção dos remédios 

alternativos com vizinhos e familiares, mas não abrem mão de continuar com as práticas 

cotidianas que demonstram os seus saberes (Silva, 2012). Em decorrência disso, essas 

experiências estimularam os círculos e rodas de conversa na perspectiva de avançarem 

para outras formas de sociabilidade, principalmente através do Coletivo de Educação do 

Campo. 

 

3.1.2  O COLETIVO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DO NORTE FLUMINENSE 

 

                                                
surge a Teologia da Libertação? Com toda a certeza não é dos gabinetes e, muito menos, da academia. A 

Teologia da Libertação surge da exploração, do desmatamento, do empobrecimento e da miséria do homem 
que se torna lixo na sociedade capitalista (NASCIMENTO, 2007). 
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 Optei por iniciar esta discussão neste momento, pois este me pareceu de suma 

importância devido aos desdobramentos que as ações da CPT/MST estavam resultando 

no campo. Os desdobramentos cujo me refiro, são aqueles que aconteceram da 

experiência da “farmacinha”, pois o contato entre os trabalhadores e o pessoal dos 

“movimentos” resultavam também em uma forma de conscientização sobre os direitos 

dos povos do campo.  A situação em torno desse “novo” momento em que os 

trabalhadores rurais tomam consciência dos seus direitos sinalizou a necessidade de 

ampliar tanto o debate quanto a abertura de novos atores que corroborassem com a causa 

da educação do campo. 

Seguidamente a este momento, as articulações que se desenvolveram então, 

culminaram na criação do Coletivo de Educação do Campo do Norte Fluminense-

EDUCAMPO no ano de 1998. O Coletivo teve como objetivo principal a afirmação e 

exigência dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras Sem-Terra, sobretudo no campo 

da educação. Contudo, a questão agora não era apenas sobre a “escola”, mas sim, a 

garantia de direitos diferenciados. No desenrolar dessas questões, vale destacar que a 

demanda era por uma construção de escola pautada não só em uma estrutura física de 

tijolo e concreto, mas sim, em uma escola que elaborasse seu conteúdo considerando a 

realidade campesina. A concepção da Educação do Campo deveria ser tratada como 

aquela que se relaciona a vida e a escola e deveria estar presente nesse novo ‘jeito’ de 

pensar a escola rural (Arroyo et al, 2011).  Dessa forma, a Educação do Campo, defendida 

pelo Coletivo possuía um forte vínculo com um projeto popular, que garantisse o acesso, 

o conhecimento e que este se associasse ao conhecimento científico. 

Consequentemente, as leituras desse momento realizada pela CPT/MST começam 

a evidenciar o que chamo de contradições neste trabalho no que concerne à educação no 

campo, tais como, fechamentos de escolas, nucleação46, baixos indicadores educacionais 

relacionais aos alunos do campo, a dificuldade de acesso ao segundo segmento escolar. 

No gráfico abaixo podemos observar como o fechamento de escolas no campo, 

como por exemplo no Rio de Janeiro. Essa ação contraditória tem se tornado uma prática 

frequente pelos gestores públicos municipais e estadual entre os anos de 1997-2006. 

 

Gráfico 1: Número de escolas rurais fechadas em todo o Estado do Rio de Janeiro 

                                                
46 Este termo refere-se ao processo de organização do escolar e do ensino no meio rural, em escolas-núcleos, 
contrapondo-se a organização em escolas multisseriadas com objetivo de melhorar a qualidade do ensino.  
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Fonte: INEP/MEC (2018)  

 

Dada a importância da instituição escolar, como espaço público importante em 

uma comunidade, a escola rural encontra-se em meio a contradições neste quadro que 

aponta  para uma disputa de “projetos”, pois o projeto de escola assumido pelo Estado é 

outro diferente daquele que vem sendo questionado pelos trabalhadores rurais.  

A concentração fundiária e a falta de perspectivas para os jovens do campo 

determinam em parte o êxodo rural. Isso significa dizer que há um esvaziamento do 

campo que afeta também a escola rural, pois a medida que os trabalhadores saem do 

campo, as escolas sofrem com a evasão. A questão me parece bem mais profunda, ou 

seja, o fechamento da escola rural, transformada em mais uma ruralidade de espaços 

vazios (WANDERLEY, 2001), aquece a engrenagem perversa que diminui e esvazia com 

mais intensidade as perspectivas de vida no campo. Assim sendo, este processo pode 

desestabilizar e esvaziar o próprio movimento de luta. Sem escola no campo não há 

disputa por seu projeto educacional, a escola da cidade cumpre o papel simbólico-cultural 

definido pelo Estado. 

A partir da urgência dos encaminhamentos das demandas definidas pelos 

assentados e seus apoiadores, foi criado pelo Coletivo uma lista de prioridades que 

expressassem seus desejos e projetos coletivos. As principais ações engendradas pelo 

Coletivo Educampo no ano de 1998 foram desde as mobilizações em torno do debate 

sobre o panorama da escola no/do campo, passando pelas ações de pressão social junto 

aos órgãos públicos e a realização de seminários nas mais diferentes escalas. Além disso, 

promoviam estudos e intercâmbios com os camponeses e membros do coletivo buscando 

experiências de Educação do Campo realizadas em outros municípios e estados.  

1151

4721

ESCOLAS RURAIS FECHADAS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS NO RIO DE 
JANEIRO 

Estado Municípios
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Um exemplo destas ações, foi a organização de três comitivas: a primeira que deu 

origem ao projeto elaborado em 199947, a segunda em 2002 na EFA Rei Alberto em Nova 

Friburgo e a terceira em 2009, no norte do Espírito Santo, a qual descreveremos a seguir. 

A terceira comitiva serviu como estratégia do Coletivo no intuito de sensibilizar a 

‘equipe’ técnica da Secretaria e estimular os camponeses no sentido de reafirmação do 

protagonismo do debate. A equipe técnica era composta por profissionais diversos – 

pedagogos, assistentes sociais, animadores culturais, nutricionistas e educadores – a 

maioria deles não conhecia a política pública de Educação do Campo e tiveram muito 

estranhamento na forma de como a Escola Família Agrícola (EFA) funcionava. As 

pedagogas da Comitiva questionavam a todo momento sobre a proposta pedagógica da 

Pedagogia da Alternância construída coletivamente pela escola. O que demonstra a 

dificuldade de romper as barreiras do ensino tradicional conteudista. 

Essa experiência de vivenciar 03 escolas do campo foi articulada entre os agentes 

da CPT do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Tal articulação possibilitou troca e 

compartilhamento de práticas de experiências coletivas. Em uma das primeiras visitas 

junto às escolas, Paulo – o poeta, assentado do núcleo IV do Zumbi dos Palmares, fez a 

seguinte afirmação: 

 

“Eu sonho com uma escola do campo, que tem a ver com a vida da gente, da 

luta diária dos trabalhadores do campo, que envolva cultura e educação 

camponesa e que defenda o campo como espaço de vida, de investimentos”. 

 
 

O professor de História R. França da rede municipal de Campos dos Goytacazes 

que atuava como educador numa escola rural em Santo Eduardo, afirmou o seguinte: 

 

“Essa escola tem sentido na vida dos estudantes, dos pais, pois todo o processo 

de tomada de decisão, planejamento e coordenação da vida da comunidade é 

construído coletivamente e como prática para a liberdade. Essa escola é um 

sonho concreto”. 

 

 

Apesar das experiências desenvolvidas no interior da escola pública rural em 

Campos dos Goytacazes, grande parte da equipe já estava mobilizada em torno do 

conhecimento de que outros modelos de educação aconteciam em outros territórios rurais.  

Entre essas ações destaco duas, a primeira visita ocorrida na EFA do Córrego do 

Bley, localizada no meio rural do município de São Gabriel da Palha, na região do norte 

                                                
47 Escola Família Agrícola de Olivânia e EFA de Alfredo Chaves (1999). 
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capixaba. Essa escola funciona em Regime de Alternância48 em tempos e espaços 

distintos de formação dos educandos. A escola foi construída a partir do apoio da igreja 

luterana e dos agricultores da região. A área é de aproximadamente de 7ha associando no 

Tempo-Escola além das salas de aprendizagem, espaços educativos estruturantes à vida 

da juventude no/do campo. Os estudantes utilizam como vida de grupo a auto-

organização, desenvolvendo além de tarefas do cotidiano da escola, todo o processo de 

Gestão Pedagógica, Administrativa e Profissional da escola. No Tempo-Comunidade os 

estudantes desenvolvem diversas atividades relacionado ao trabalho, seja na roça, na 

família ou em estabelecimentos e participam de cursos técnicos integrado ao currículo 

escolar. 

No decorrer da minha pesquisa me deparei com a segunda ação que traz um 

momento muito rico na trajetória de luta dos trabalhadores, que foi o segundo encontro 

foi realizado numa Escola Estadual no Assentamento União no município de Pinheiros, 

na divisa com o estado da Bahia. Essa experiência foi a que mais se aproximou da vida 

dos camponeses de Campos dos Goytacazes. As famílias Sem-Terra deste assentamento 

acolheram a comitiva do Coletivo Educampo, partilhando junto ao grupo suas 

experiências, expectativas, desafios coletivos da vida no campo, assim como as 

estratégias de resistência construídas no campo da educação, da economia, da cultura e 

principalmente, na afirmação de suas identidades. A escola foi apresentada pelos 

estudantes do assentamento com uma mística da escola do campo. A dimensão 

pedagógica da escola desenvolve o Regime de Alternância, que associa tempos e espaços 

distintos na formação dos educandos associado a presença de educadores do campo com 

formação inicial pelo PRONERA em regime de contrato com a SEDU – ES. Os 

estudantes também desenvolvem processos de autorganização para o funcionamento da 

vida escolar e seus lotes. 

Vale destacar que a terceira visita representa também um dos momentos mais 

importantes para compreensão da construção da política pública específica de Educação 

do Campo. A terceira escola foi a Escola Municipal Comunitária Dom Bosco, localizada 

no campo do município de Jaguaré no norte do Espírito Santo. Essa escola é administrada 

pela prefeitura local, também possui em seu Projeto Político Pedagógico a Pedagogia da 

Alternância assumida pelo Estado como base e princípio do fortalecimento das 

populações do campo. Contudo, os estudantes não permanecem na escola, como as duas 

                                                
48 Alterna tempos e espaços educativos entre a escola e a vida no meio socioprofissional dos educandos e 

educandas e suas respectivas famílias através do compromisso com um dos primeiros pilares da escola: a 
escola em defesa da primazia da vida. 
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experiências supracitadas. Percebemos que a vida de grupo neste terceiro caso, é 

permeada por um ambiente mais convencional de um certo lugar da escola. Já nas outras 

duas experiências a relação coletiva-escola parte de um outro lugar. 

As experiências do intercâmbio serviram por estimular ainda mais a luta do 

Coletivo de Educação no município de Campo, pela reformulação do projeto que foi 

entregue à SEEDUC em 2005 e à Secretaria Municipal de Educação no ano de 2009. 

Entretanto os projetos dos movimentos sociais, de escolas alternativas refletem as 

contradições de classe do Estado. O que nos chama a atenção na contradição é a existência 

de leis, instrumentos normativos e a aplicação da lei.  

Em 2002, após a realização do diagnóstico (reuniões nos núcleos CPT MST e 

UENF) sobre a realidade educacional dos assentados, observou-se o baixo nível de 

escolaridade no campo. Os dados levantados corroboraram a demanda dos assentados, 

apresentada aos representantes das instituições envolvidas (CPT, MST, ISEPAM e 

UENF) nas discussões realizadas em reuniões sistemáticas ao longo de quatro anos, em 

função da elaboração do projeto educacional para o assentamento (ABREU e 

MARTINEZ, 2004).  

Na tabela abaixo podemos identificar os indicadores levantados pelo Coletivo à 

época. 

 

 

 

A tabela acima revelou concretamente os baixos índices educacionais no que 

tange a população do campo. Dessa forma, à medida que as discussões foram 

acontecendo, o grupo foi escolhendo e avaliando a possibilidade de reativar e transformar 

a Escola de Campelo (encerrada em 1994) a partir da gestão colegiada, que articularia os 

trabalhadores do campo assentados, as organizações e movimentos sociais como 

instâncias de discussão e ação privilegiada, com a ideia de construção de um espaço social 

que representasse as identidades do campo, tanto no que diz respeito à garantia de uma 
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cultura diferenciada, bem como na conquista de um “projeto popular de desenvolvimento 

do campo”. Outra ação de destaque foram as audiências públicas tinham como objetivo 

principal repensar a concepção de escola localizada no meio rural. Desse modo, a política 

educacional rural já não atendia as novas emergências do campo (FERNANDES, 

MOLINA, 2004). 

Os diálogos com o poder público foram contínuos até o final do mês de dezembro 

de 2009, estas possuíam como finalidade a sensibilização dos gestores públicos na 

efetivação das Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo publicadas desde 

2002 pela (Resolução CNE/CEB n.1 / 2002) e das Diretrizes Complementares para a 

Educação Básica do Campo (Resolução CNE/CEB n.2 /2008).  

 Todo esse movimento em torno das ações e contradições sobre as questões da 

Educação do Campos resultaram em vários “acordos”, como por exemplo, que as 

prefeituras tomassem partidos frente ao novo desafio de implementar as políticas públicas 

de educação diferenciada (ABREU e MARTINEZ, 2004). 

 No entanto, as promessas não obtiveram êxito. 

 

Enquanto isso, no âmbito municipal... 

 

Em relação a todo debate que estava sendo travado, minhas pesquisas apontavam 

que já em âmbito municipal, o processo de articulação ganhava corpo a partir das 

mobilizações e ocupações junto à Secretaria Municipal para reivindicar a implementação 

do II segmentos e modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Somado a isso, o 

acesso no período de 2006 a 2008, através de reuniões com representantes da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Campos dos Goytacazes em nada avançou 

(SMEC, 2009). 

Com a realização do I Seminário Estadual de Educação do Campo em 2007, foi 

aprovada a carta política do seminário com o título: “Por uma Educação do Campo (S) 

dos Goytacazes e região Norte do Estado do RJ”, que cobrava da prefeitura de Campos 

dos Goytacazes e outros municípios o atendimento das propostas até então delineadas 

pelo projeto do Coletivo Educampo, as quais também não foram atendidas. 

Posteriormente, as ações coletivas e reivindicações se ampliaram para a necessidade na 

área de formação das educadoras e educadores do campo da rede pública municipal; a 

regularização do transporte escolar rural e controle social dos assentados. Em outra carta 

enviada à Coordenadoria Estadual de Educação Região Norte Fluminense as 
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reivindicações revelam ainda o projeto em disputa. Abaixo descrevemos o depoimento 

da diretora da Cooperativa: 

 

Entendemos que esta escola seja construída de maneira que atenda nossas 

necessidades e nos ajude em nossas dificuldades, como fazer nossos jovens 

permanecerem na terra e que sintam o gosto por ela; que esta escola que 

sonhamos tenha uma metodologia (de acordo) com nossa realidade e 
necessidade de trabalhadores/as rurais. 

(Depoimento de Diretora da Cooperativa de Prestação de Serviço de Campelo 

e ex-aluna da escola em questão – 17/06/2002). 

 

Segundo o relato da diretora, a escola deveria se vincular a luta diária de quem 

vive na/da terra. Nesse sentido, sem a dimensão de classe e identidade camponesa, a 

juventude tende a sair do meio rural. Tal projeto “reflete sobre a dimensão educativa dos 

movimentos sociais e enraíza a educação do campo na dinâmica das lutas sociais, 

discutindo uma concepção de escola que se abre a esta dinâmica e as matrizes 

pedagógicas de formação dos novos sujeitos coletivos do campo” (ARROYO et al, 2011, 

p.17). 

 

Gráfico 2: Número de matrículas na E.M Carlos Chagas – Zumbi II 

 

Evolução do número de matrículas após a ocupação da SMEC 

Fonte: Ata de resultados da Escola Municipal Carlos Chagas (2017) 

 

A partir da interpretação do gráfico acima, podemos aferir que o argumento 

utilizado pelos gestores públicos de que não havia demanda por políticas específicas do 

campo, não se confirma. Vale lembrar que no ano de 2006 os trabalhadores Sem-Terra 

com o apoio do Coletivo Educampo ocuparam à SMEC exigindo ampliação e oferta do 

segundo segmento “do” campo, que não tinha sido atendido.  
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A Educação do Campo no município emerge a partir da realidade concreta da vida 

dos trabalhadores, em um dado momento e contexto histórico e não termina em si mesma, 

pois ela é o próprio movimento de resistência dos processos de luta na relação capital 

trabalho por outras formas e conteúdo da política, outras concepções de educação e de 

campo, outras possibilidades. Nesse sentido o Coletivo Educampo tem enfrentado e 

dialogado continuamente ao longo de quase 20 anos esse debate com o Estado, mesmo 

que em grande parte sendo ignorado por ele. 

 

3.1.3 – A “ESCOLINHA” DE AGROECOLOGIA DOS CAMPONESES 

 

A “Escolinha” de Agroecologia49 foi uma experiência desenvolvida no ano de 

2005 pela  CPT/RJ. Representou mais uma ação no que tange mobilizar outros sentidos 

para a vida no/do campo. Para Hespanhol (2008) a busca por uma vida saudável 

pressupõe, em outras condições, o consumo de produtos de boa qualidade são inerentes a 

concepção de qualidade de vida. Para autora, essa constatação leva à consciência 

ecológica e o equilíbrio ambiental, face ao avanço de agrotóxicos nas plantações e 

associado a isso o aumento de doenças. As rápidas transformações ocorridas na 

agricultura, tem despertado tanto nos agricultores quanto nos consumidores uma busca 

de expandir as experiências do tipo de produção ecológica. Em relação a agroecologia, 

esta é definida por Altieri (1995) como: 

[...]a ciência ou disciplina científica que representa uma série de princípios, 

conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir e avaliar 

agroecossistemas com o objetivo de favorecer a implantação e o 

desenvolvimento de sistemas de produção com maiores níveis de 

sustentabilidades. E além disso, ela preocupa-se com a maximização da 

produção de um agroecossistema como um todo (p.163). 

 

O aumento da demanda dos camponeses interessados e comprometidos numa 

perspectiva popular em buscar caminhos alternativos corroborou com a formação da 

Escolinha. Nesse contexto, os estudantes da Escolinha se reuniam mensalmente com o 

intuito de ampliar o debate sobre o fortalecimento agricultura familiar camponesa. 

A escolinha promoveu intercâmbios com experiências agroecológicas. Ofereceu 

também cursinhos e oficinas sobre a homeopatia.  

                                                
49 A Escolinha de Agroecologia funcionou de 2005 até 2014 e certificou seus estudantes através da 

Coordenação Regional da CPT ES/RJ num total de 680h. O Programa contou com os temas: 1) Teorias e 

conceitos agroecológicos; 2) Práticas agroecológicas; 3) Intercâmbios de experiências agroecológicas e 4) 
Homeopatia na agropecuária e Radioestesia. 
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A materialização da Escolinha de Agroecologia da CPT possibilitou não só a reflexão-

ação baseada no modelo alternativo de desenvolvimento para a agricultura familiar, como também 

a multiplicação de experiências na região.  Tal processo de troca e intercâmbio se desdobrou em 

inúmeras dinâmicas que permitiram o desenvolvimento de novas experiências a partir dos 

agricultores/as, como a auto-sustentação de um Grupo de Produtores que vem promovendo a Feira 

dos Produtos Alternativos e a Feira dos Produtos Agroecológicos na Universidade Estadual do 

Norte Fluminense com o apoio de alguns professores desta Instituição (ROCHA e MARTINS, 

2013). 

O início das aulas, procediam-se as atividades teórico-práticas propostas a partir das 

demandas dos agricultores, em diálogo com os conhecimentos já construídos e elaborados neste 

campo por professores da Universidade Federal de Viçosa; posteriormente inseriu-se no processo 

também alguns educadores e graduandos da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF 

que foi parceira do Projeto. 

Um elemento bastante significativo da Escolinha de Agroecologia foi a política 

participativa. Todos os envolvidos na escolinha eram responsáveis pelo funcionamento, 

organização das atividades e pela construção dos conteúdos pedagógicos dos encontros 

subsequentes. A maioria dos estudantes se inseriam nas lutas sociais principalmente por 

visibilizar as demandas e o descaso do poder público com a agricultura familiar camponesa. Um 

dos principais objetivos enquanto ferramenta política e popular foi a ampliação da discussão da 

Agroecologia junto às famílias, seja nos grupos de igrejas, seja nas Feiras da Roça. Destaca-se 

também a criação de canais de comercialização de produtos agroecológicos e o aumento da rede 

de consumidores dos produtos agroecológicos. Entretanto, como destacado em Alentejano (2011) 

este modelo chama atenção para alguns pontos negativos como por exemplo, sobre os limites do 

modelo da concepção agrícola convencional. O autor destaca certo descaso com a agricultura 

familiar no Estado do Rio de Janeiro ao identificar a redução das taxas das lavouras, o aumento 

na concentração de terras e a redução da população rural nesse período, como demostrado no 

quadro abaixo: 

Gráfico 3: População residente do campo – Campos dos Goytacazes RJ 
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Fonte: Séries Temporais (IBGE) 

 

A contribuição do autor para analisar este contexto evidencia o franco 

esvaziamento do campo devido ao fato do poder público investir em um modelo agrícola 

em vez de um modelo agrário. Para o conjunto dos membros do Coletivo, não basta 

elaborar políticas públicas setoriais sem considerar a possibilidade de articular outras 

políticas de forma que o trabalhador rural tenha acesso de fato à terra. Esse movimento 

se apresenta neste trabalho como uma das grandes contradições que encontrei em minha 

pesquisa. 

Em relação a participação e construção da política pública de Educação do Campo 

em Campos e a articulação com os demais setores de desenvolvimento, a questão da 

personificação e da dificuldade de diálogo com os gestores de forma interssetorial foi uma 

das questões mais apontadas pelos membros do Coletivo e seus apoiadores. Para C. Abreu 

quando perguntada sobre os principais desafios encontrados, ela afirmou: 

 

“Não há interesse algum de implementação de uma política específica junto às 

populações do campo do município. Para fazer a Festa da Educação e Cultura 

Camponesa todo o processo de organização foi bem burocratizado, com prazos 

bastante apertados e como uma divulgação insuficiente”. 

 

 

 

Sobre a questão da morosidade no processo de ampliação e construção de duas 

escolas do campo em áreas de assentamento de reforma agrária no período da articulação 

entre o Coletivo e o poder público municipal, F. Teixeira afirmou:  

 

“Construir uma escola do campo não é levantar muros, ao contrário é derrubá-

los para que as comunidades se sintam parte da construção de suas identidades 

a partir da vida escolar. Encontramos no diálogo com a gestão pública 

municipal portas fechadas, adiamento de audiências, reuniões canceladas, 

informações imprecisas. A dimensão do público em Campo começa para 

dentro das porteiras das fazendas”. 

  

Outra contradição identificada é a insistência do poder público em financiar outras 

políticas públicas que não aquelas voltadas para a agricultura familiar, já que essa ação 

poderia ser viabilizada através do recursos oriundos do pagamento de royalties do 

petróleo por meio do Fundecam50 e posteriormente o Fundecana51. Sendo assim, a ação e 

                                                
50 Fundação de Desenvolvimento de Campos 
51 O Novo Fundecana é um Programa de Revigoramento da Lavoura de Cana de Açúcar lançado pela 
Prefeita Rosinha Garotinho em maio de 2011 com a liberação de 12 milhões de reais para reativar o setor. 
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contradição que permearam o funcionamento da Escolinha de Agroecologia também 

evidenciou outros momentos tais como os ilustrados abaixo: 

 

 

Fig 2: Escolinha de Agroecologia na UFF Campos 

Fonte: Própria do autor (2009) 

 

Importante ressaltar que esses momentos52 registrados dos encontros da Escolinha 

de Agroecologia reuniam estudantes, agricultores, assessores, agentes, mulheres e 

crianças do campo. Cada fala, cada relato de experiência era compartilhado entre os 

estudantes numa verdadeira troca de saberes representou o eixo fundamental da escola.  

 

E,  

 

 

                                                
52 Vale ressaltar que A última fase da Escolinha de Agroecologia (2011- 2014) funcionou a partir de uma 

outra perspectiva, ao utilizar uma nova metodologia de análise dos fluxos aplicados aos lotes e sítios 

agroecológicos da região. Além disso, nesse mesmo período, foram criados “os mutirões agroecológicos” 

que envolveram diversos sujeitos – camponeses, professores, agentes pastorais, estudantes – servindo de 
animação e incentivo ao trabalho coletivo com os camponeses. 
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Fig 3 e 4. Mutirão Agroecológico – limpeza do coco e estudos no Sítio Brava Gente 

Fonte: Dados do autor (2014) 

 

A última fase da escolinha de agroecologia no ano de 2016, foi marcada pela 

realização dos mutirões agroecológicos nos sítios e lotes dos agricultores e os estudantes. 

Nesses mutirões, além da manutenção das culturas plantadas, os estudantes e agricultores 

trocavam sementes, partilhavam o lanche e participavam de oficinas.   

Outro aspecto importante desta fase foi a disseminação da utilização do método 

de avaliação do agroecossistema dos sítios e lotes voltados para a produção agroecológica 

e a comercialização dos produtos nas feiras e junto à rede de consumidores. 

 

3.1.4 – “não temos condições de entrar na faculdade” 

  

 No decorrer da pesquisa obtive informações sobre a experiência do Curso Popular 

do Zumbi. O que me chamou atenção foi justamente os modos segundo os quais o curso 

foi elaborado, pois os jovens do campo questionavam em inúmeros momentos sobre os 

desafios que eles enfrentariam caso optassem por ingressar em uma universidade. Estes 

questionamentos me levaram a refletir mais uma vez sobre a problemática deste trabalho 

que são as políticas públicas de educação do campo. Sendo assim, apresento aqui a ação 

do Educampo no que se refere aos encaminhamentos desenhados para o Curso Popular 

do Zumbi. 

A concepção do Curso Popular do Zumbi53 foi idealizada na perspectiva da 

Educação Popular de Paulo Freire. Uma das questões centrais levantadas pela juventude 

do assentamento foram sobre a precariedade do ensino público oferecido nas poucas 

escolas estaduais no meio rural. A motivação inicial da juventude do campo foi forjada 

pela possibilidade de acessar o ensino superior que vinha sendo construída pelo MST, 

                                                
53 na comunidade de Campelo – núcleo IV – no assentamento Zumbi dos Palmares em Campos dos 
Goytacazes no ano de 2009 
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pela CPT, a FETAG e outras organizações junto da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) pelo programa PRONERA. Essa possibilidade, não só despertou na 

juventude o desejo de cursar uma faculdade pública, mas por avaliar que a forma e o 

conteúdo da escola pública era muito descolada da realidade do campo. De acordo com 

um dos educandos,  

 

[...] O Curso Popular do Zumbi, foi de fundamental importância para todos que 

tiveram a oportunidade de participar, pois trouxe mais segurança e 

conhecimento de uma nova forma, que a escola comum não tinha nos dado. 

Com a formação na perspectiva popular nos sentimos mais preparados para 

fazer a prova – se refere ao exame de seleção de entrada na UFRRJ – como por 
exemplo saber fazer um memorial e ter um olhar mais voltado para a nossa 

realidade como demandava o curso, para qual estávamos nos preparando para 

o processo seletivo. A importância que tinha aquela formação para as nossas 

vidas, como o conhecimento pode ser utilizado em nosso dia-a-dia e não 

apenas decorar para fazer uma prova. A formação trazia consigo as múltiplas 

pedagogias na práxis, as pessoas que mantinha o espaço de formação para que 

ele pudesse funcionar, finalizou” (João Sávio Monção – assentado da reforma 

agrária do Núcleo V) 

 

As práticas educativas, a organização dos temas de estudos partiram da juventude. 

Eles alegavam, que queriam acessar o ensino superior. Mas, como poderiam acessar a 

Licenciatura em Educação do Campo do Pronera com as poucas aulas que tiveram no 

ensino regular?  

Sobre a importância da oferta do Cursinho popular no assentamento, Sabriny 

Figueiredo, filha de assentados no núcleo V, afirmou: 

 

“O cursinho que teve no Zumbi IV foi muito importante para mim, ajudou 

muito ter um grupo de estudo preparatório para o Enem dentro dos 
assentamentos. Principalmente porque no assentamento não tem linha de 

ônibus e a dificuldade para se deslocar para fazer um curso no meio urbano é 

muito grande. E tem mais um ponto a favor, que é a inclusão dos jovens dentro 

das escolas interagindo nas atividades de sua localidade. Acho que seria muito 

importante continuar com o Cursinho nos assentamentos. Outro fator que é 

importante destacar é que o cursinho ajudou muito na preparação dso jovens a 

entrar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro”.  

 

 

Nesse cenário de participação coletiva de ações junto à comunidade, alguns 

agentes e educadores que participaram da tradicional Festa Junina do Zumbi se 

sensibilizaram com as demandas da juventude e iniciaram a proposta de construção um 

Curso Popular do Zumbi (CPZ). Esse foi o primeiro passo: a definição do local de 

construção do Cursinho. Nesse contexto, foi realizado um mutirão. O papel dos 

educadores na formulação das propostas foi no sentido de: 
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tornar educandos populares sujeitos críticos e criativos, por meio de uma 

prática de crescente reflexão conscientizada e conscientizadora, o papel do 

educador “erudito” e “comprometido” consiste em assessorar homens e 

mulheres das classes populares na tarefa de ajudar – de dentro para fora e de 

baixo para cima – a se tornarem capazes de serem os construtores de uma nova 

cultura popular, a partir de novas práticas coletivas (BRANDÃO e 

FAGUNDES, 2016, p.96)  

 

A proposta construída da juventude do Zumbi baseava-se na Educação Popular do 

Campo mediada através dos saberes da juventude e suas vivencias como por exemplo, 

mobilidade, sexualidade, trabalho, agroecologia e as experiências dos educadores 

populares do campo e da cidade. Todo o percurso formativo do CPZ foi permeado pela 

Colocação em Comum dos problemas levantados a partir dos temas geradores construídos 

no Tempo-Escola. 

 As figuras abaixo ilustram os motivos de entusiasmo que contagiou os jovens na 

busca por oportunidades que resultariam no acesso ao ensino superior público. Nesse 

sentido, imbuídos dessa expectativa de progredir enquanto sujeito social, “colocaram a 

mão na massa” na revitalização de uma sala de aula da escola estadual fechada na 

localidade de Campelo (Zumbi IV) e a limpeza e ornamentação do terreno da escola. 

 

 

Fig. 5 – E.E. Cândido Francisco dos Santos – paralisada em 1994 no 

núcleo IV assentamento Zumbi dos Palmares Campos/RJ 

Fonte: Acervo próprio do autor (2009) 

 

 E,  
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Fig 6 - Mutirão dos jovens do assentamento para a construção do 

Pré-vestibular do Zumbi do Palmares núcleo IV, Campos/RJ 

Fonte: Acervo próprio autor (2010) 

 

Este processo representou a concretização de mais uma ação do Coletivo 

Educampo. O primeiro mutirão transformou um ambiente abandonado em um espaço de 

educação popular. O sentimento de abandono e descaso do poder público era sentido por 

grande parte dos assentados e a juventude. A educanda Ana Cristina, assentada no núcleo 

IV, afirmou que, 

“Nós estamos sem perspectiva de continuar os estudos porque não há 

valorização, construção de escolas no meio rural. Estamos sempre em marcha 

para a cidade, como se nós não pagássemos impostos e não tivéssemos 

direitos”. 

 

O processo de fechamento de escolas no campo é sentido pela juventude como um 

dos maiores desafios de permanecer no campo. Além disso, os principais temas gerados 

para a construção do roteiro de estudos giraram em torno dos problemas locais. Um 

exemplo foi o tema do acesso à terra para a juventude camponesa.  

 Nesse contexto, o Cursinho Popular do Zumbi serviu como uma referência para o 

fortalecimento do Coletivo Educampo através do envolvimento e compromisso da 

juventude e dos educadores que contribuíram com o processo de co-formação de todos. 

 

3.1.5 As Romarias da Terra no Rio de Janeiro 

 

As Romarias da Terra e das Aguas se constituem como verdadeira expressão das 

lutas diárias de milhares de camponeses e camponesas no Brasil. Tais lutas evidenciam 

as formas de existência e de resistência encontradas por diversas organizações e 
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mobilizações que vão de encontro ao processo de expropriação do trabalho, dos direitos 

e da vida no campo por todo o país.  

Nesse sentido, desde a chegada da CPT na região, a romaria tem sido um 

instrumento educativo e emancipador na linha da educação popular, cujo objetivo 

principal é denunciar todas as formas de opressão e de exclusão causadas pelo grande 

capital e principalmente pelo Estado brasileiro.  

Historicamente, a exploração do trabalho nos latifúndios da agroindústria sucro 

alcooleira e pecuária, tem sido uma realidade vivida cotidianamente pelos trabalhadores 

da região. O enfrentamento dessa questão vem acontecendo com a ocupação dessas terras, 

que deu origem aos assentamentos de reforma agrária, organizados pelos movimentos 

sociais de luta pela Terra. Essa é a Região do Estado que apresenta o maior número de 

assentamentos e de acampamentos na expectativa pela Reforma Agrária. 

No 5º distrito de São João da Barra, as camponesas e camponeses atingidos pelas 

violações e violências provocadas pelo Complexo Portuário e Industrial do Açu, e por 

este sistema e modelo de desenvolvimento capitalista, denunciam e lamentam a 

devastação da natureza, especialmente da restinga e das lagoas; a expropriação de seus 

instrumentos de trabalho, como a terra de cultivo; a poluição das águas potáveis; a 

mortandade de peixes; e a destruição de um modo de vida, que tem na terra, nos rios e na 

natureza, suas referências. 

No ano de 2016 foi realizada a XV Romaria da Terra e das Águas que reuniu 

camponeses e camponesas de quase todas as regiões do Estado no município de Campos 

dos Goytacazes. A CPT realizou diversos encontros das Missões Populares, junto às 

comunidades camponesas e periféricas de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, 

buscando refletir com o povo, a conjuntura sócio-política de cada região do estado, 

animando a resistência e o anseio por vida digna e justa. A particularidade de cada 

território traduz problemas e formas de enfrentamento que, socializados, nos fortalece 

para permanecer na luta e na caminhada. Na certeza da fé, com o testemunho dos nossos 

Mártires Inspiradores e Inspiradoras, vivenciando a alegria da fraternidade em todos os 

momentos, encaramos este quadro desafiador: 

O conteúdo da Carta da Romaria expressou os maiores desafios encontrados pelos 

camponeses no atual contexto, nunca antes visto na história da humanidade: 

 

Está acontecendo no País uma ofensiva sobre os bens da natureza e os 

territórios camponeses, dos povos e comunidades tradicionais, conduzida pelas 

empresas do agro-hidronegócio, da mineração e da energia, com apoio direto 

do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e da mídia empresarial. O 

resultado é a retirada de direitos sociais, uma crise ambiental sem precedentes 
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e uma crise política representada em parte pelo Golpe de Estado em curso, que 

aponta para um retrocesso político. Diante deste quadro, é necessário retomar 

as lutas e resistências através do estudo sobre os modos de vida, da natureza, 

da nossa relação com Deus e com o próximo, através do trabalho de base, da 

produção de alimentos saudáveis, da formação e conscientização da sociedade, 

para enfrentar inclusive os processos de criminalização das lutas, lideranças e 

movimentos sociais (CPT-RJ, 2016). 

 

O cenário atual de extermínio de jovens, principalmente negros, a violência 

doméstica, o sucateamento das políticas públicas, o fechamento de escolas rurais no 

Estado e nos municípios, além do aumento do desemprego/subemprego são alguns dos 

principais problemas enfrentados pela população fluminense. Nesse sentido, a luta pelo 

direito à Educação do Campo tem sido uma ferramenta importante para prevenir essas 

questões e reduzir o cenário de desigualdade que assola as populações do campo.  

A garantia de construção de escolas no meio rural, com a participação da 

comunidade em todos os processos de gestão e de organização comunitária, possibilita a 

materialização na construção de cidadania. 

 

 

Fig. 7 - XV Romaria da Terra e das Águas RJ:  

Fonte: Dados do autor (2016) 

 

 
Fig. 8 - O tema da 2ª parada Educação do Campo (2016)  
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3.2 - II CICLO (2009-2016) – Um balanço da Educação do Campo no município: mais 

do mesmo?  

 

Este ciclo abrange às tensões e conflitos diante das contradições de entendimento 

encontradas no interior do sistema de ensino. Neste contexto serão descritas as 

experiências que estão em disputa nas arenas e na agenda pública. De acordo com Caldart 

(2009), os movimentos de afirmação e reconhecimento por direitos assumem um 

movimento ondulatório ao longo do tempo. Ou seja, as questões referentes a Educação 

do Campo entram e saem da pauta política de acordo com os “jogos políticos”, os arranjos 

governamentais.  

As ações do Coletivo Educampo na região Norte Fluminense assim como de 

outras articulações populares no Estado54, tem evidenciado o descaso pela implementação 

da política pública de educação diferenciada.  No entanto, para a efetivação de tais 

políticas é fundamental que estas estejam alinhadas com a tríade campo-educação-política 

pública (CALDART, 2007). À proporção que as experiências se materializavam, o 

Coletivo de Educação do Campo, imbuído pelas lutas dos trabalhadores perceberam a 

contradição entre o ensino da escola rural deslocado da realidade do campo. 

Consequentemente, após essas reflexões passaram a buscar um canal de diálogo no 

espaço público que pudesse dar voz aos questionamentos sobre a educação ofertada no 

meio rural por meio da educação rural e não da educação diferenciada.  

Dito isto, apresentaremos algumas das experiências desenvolvidas pelo 

movimento da Educação do Campo no município tanto na esfera institucional quanto nas 

ações em curso do Educampo. 

Para tanto em 2010, a educação do campo passou a ser reconhecida como política 

pública a partir do Decreto nº 7.352 de 4 de novembro desse mesmo ano, que destaca os 

princípios dessa política como sendo:  

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, 

                                                
54 – o Fórum de Comunidades Tradicionais do Sul Fluminense, o Fórum Grita Baixada entre outros 
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mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do 

campo. 

 

Para Freitas e Molina (2004) o destaque se deu nos marcos legais no alcance da 

política de Estado ao superar a oferta a partir de programas e incluir as especificidades 

culturais, ambientais, políticas e econômicas do modo de produzir a vida no campo, 

considerando todos os seus sujeitos através deste decreto. Entretanto, no Estado do Rio 

de Janeiro e na maioria dos municípios não são colocados em prática. 

 

3.2.1 Perfil Educacional: campo 

 

O Município de Campos dos Goytacazes é o maior município em extensão 

territorial do Estado do Rio de Janeiro e possui a maior rede de escolas rurais municipais 

localizadas no campo por todo o Estado – são 19 escolas estaduais no campo 

representando 20% do total da rede estadual.  

A rede de ensino da educação básica da área rural, de acordo com os dados 

levantados no Censo Escolar 2018 é constituída por 240 estabelecimentos de ensino, 

sendo 119 com ensino infantil e fundamental em escolas rurais, o que representa cerca de 

49,8% das escolas do município. Ela atende a 19.047 alunos no ensino creche, pré-escola, 

educação infantil e fundamental, que representam 35,16% da matrícula municipal nesse 

nível, e oferece, prioritariamente, as séries iniciais do ensino fundamental no campo. De 

fato, 44,12% dos alunos em escolas rurais de ensino fundamental estão matriculados de 

1ª ao 5ª ano. Nos Anos Finais (de 6ª ao 9ª) atendem 3.986 alunos (20,9%). A oferta de 

ensino médio é bastante limitada no campo. De acordo com o Censo Escolar 2018, as 19 

escolas rurais de ensino médio atendem 2.699 alunos, o equivalente a 19,44% da 

matrícula estadual nesse nível de ensino. 

São, atualmente, de acordo com o INEP, 100 escolas em atividade incluindo 19 

com oferta dos (Anos Finais) e 81 com a oferta dos (Anos Iniciais). Das escolas de anos 

iniciais 50% delas possuem turmas multisseriadas, ou seja, várias séries em uma só turma, 

com um único professor responsável para ministrar desde a alfabetização até a conclusão 

do 5º ano de escolaridade. Escolas de Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Médio são 

poucas, uma por distrito. Os alunos que tentam estudar após o 6º ano vão para a sede dos 

distritos ou a maior parte vão para a sede do município de Campos. Uns moram mais de 

uma hora e meia de viagem e alguns  param de estudar na 6º, 7º  ou vão até a 8º ano, ou 

por falta de perspectivas de continuidade aos estudos com uma escola “desintegradora” 

ou  porque precisam trabalhar, outros nem começam; os adolescentes do Imbé para 
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estudar em Campos, nas duas escolas estaduais próxima à rodoviária central têm de 

levantar às 4:00horas da manhã e caminhar por quilômetros para pegar o transporte 

público com muita dificuldade, pois quando chove eles tem de andar a pé por até 3Km.  

Para se ter uma ideia da situação da educação rural no município, basta ver os 

dados: dos 94 alunos do meio rural de Campos que se matricularam na 6ª serie em 2012, 

apenas 39 concluíram a 8ª serie em 2012, somente 33 destes se matricularam no 1º ano 

do ensino médio em 2013 e apenas 15 concluíram o ensino médio em 2014, ou seja, 

menos de 16% dos alunos do campo concluem o ensino médio na escola pesquisada. O 

outro agravante é que destes alunos que se formam, dificilmente algum consegue 

emprego. Quando conseguem, quase sempre é dando aulas nas escolas do município. A 

possibilidade de cursar o ensino superior é bem pequena. 

 

Tabela 2 – Série temporal de matrículas no campo em Campos/RJ 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

N°de U. E. 100 101 101 99 98 98 97 100 

NÚMERO DE MATRICULADOS 

1° Ano 2.584 2.602 2.484 2.267 2.091 2.032 1.352 1.346 

2° Ano 2.089 2.234 2.194 2.146 2.006 1.951 1.854 1.401 

3° Ano 2.026 1.987 1.995 1.962 1.946 1.845 2.182 2.369 

4° Ano 1.945 1.842 1.841 1.778 1.730 1.715 1.411 1.569 

5° Ano 1.689 1.712 1.615 1.537 1.464 1.468 1.794 1720 

6° Ano 1.004 1.142 1.329 1.345 1.379 1.220 1.411 1.428 

7° Ano 663 825 841 1.022 1.043 971 970 1095 

8° Ano 573 491 625 694 724 669 661 802 

9° Ano 374 409 354 439 448 457 521 661 

Total 12.947 13.244 13.278 13.190 14.777 12.328 12.156 12.395 

Fonte: MEC/INEP (2018) 

 

De acordo com os dados em progressão do fluxo escolar, dos educandos do campo 

que do 1° ao 8° ano de escolaridade, somente 31% se mantêm na escola. Do 1° ao 9° ano 

de escolaridade os educandos que se mantiveram na escola foram de 26%, ou seja 74% 

não completam o ensino fundamental. Se levarmos em consideração do 1° ao 5° ano de 

escolaridade 57% permanecem na escola. Ao considerarmos apenas os anos finais (6º ao 

9º) no campo, 44%° evade da escola.  

Isso nos revela o desinteresse dos agentes públicos no cumprimento da lei da 

Educação do Campo no período analisado. Por isso temos insistido na interpretação sobre 

as ações práticas do Estado no silenciamento dos sujeitos através das instituições.  

Vale destacar que nessa parte da pesquisa de campo, o levantamento de dados 

secundários disponibilizados pelos órgãos oficiais parcialmente apresentados, revelam 
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um quadro de debilidades e carências na infraestrutura escolar e nas condições de oferta 

educacional no campo. Em quase todas as comparações colocam a população do campo 

em desvantagem em relação à população da cidade. Assim sendo, persistem acentuados 

déficits, conforme demonstram os indicadores de fluxo escolar. 

 

Gráfico 1: Taxa de distorção de idade-série por localização, Campos dos 

Goytacazes/RJ 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do INEP/MEC (2018) 

Outro aspecto elemento sobre a distorção idade-série a ser considerada é o fraco 

desempenho escolar na educação básica, que contribui para a persistência de altas taxas 

de abandono e de evasão no município de Campo. Alguns especialistas argumentam que 

o desempenho escolar é o resultado da combinação de dois fatores: o capital sociocultural 

que os alunos trazem e a qualidade da oferta do ensino. Nesse sentido, é importante 

ressaltar, de acordo com o gráfico 1, que 66% dos alunos em distorção idade-série no 

meio urbano é resultado de parte dos alunos das escolas são oriundos do campo. Isso 

significa dizer que além do alto índice de distorção no campo 51%, esse número se eleva 

ao considerar que nas escolas urbanas recebem muitos alunos do campo. 

Dante da debilidade do capital sociocultural da população do campo, decorrente do 

desamparo histórico a que vem sendo submetida, e que se reflete nos altos índices de 

analfabetismo, a oferta de um ensino de qualidade se transforma numa das ações 

prioritárias para o resgate social dessa população. A educação, isoladamente, pode não 

resolver os problemas do campo e da sociedade, mas é um dos caminhos para a promoção 

da inclusão social e do desenvolvimento sustentável. Ao observar o gráfico 1, o índice de 
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analfabetismo no campo é três vezes maior que na cidade, chegando a 16,84% contra 

5,74% no meio urbano da população acima de 15 anos (INEP/MEC). 

Gráfico 2: serviços por localização (rural e urbano) em Campos dos Goytacazes, RJ no ano de 
2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do INEP/MEC (2018) 

 

No gráfico 2 pode-se observar que as escolas urbanas são mais bem estruturadas 

no que tange à oferta de água e rede esgoto. As escolas rurais evidenciam uma captação 

de esgoto baixíssima, onde apenas 8% dos estabelecimentos escolares possuem esse tipo 

de serviço. Em relação ao gráfico, a coleta de lixo nas escolas rurais apresentam uma leve 

desvantagem em relação às urbanas. Enquanto os alunos da cidade possuem 100% de 

coleta de lixo, os do campo são atendidos com 96%. Já no que se refere à oferta de energia 

pública é possível observar que ambos os espaços chegam a 100%. 
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Gráfico 3: serviços por localização (rural e urbano) em Campos dos Goytacazes, RJ no ano de 

2017. valores em porcentagem. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor do INEP/MEC (2018). 

 

Nesse gráfico pode-se constatar que as escolas urbanas sempre mais preparadas 

que as escolas rurais no tocante à infraestrutura e espaços pedagógicos, exceto na 

presença de cozinha. Enquanto no campo 100% das escolas possuem cozinha, na área 

urbana esse número cai para 95%.  

Um fator que nos chama a atenção é a sala da direção. Enquanto 75% das escolas 

da cidade possuem um espaço destinado aos gestores, nas escolas da zona rural esse 

número cai para 51%. A existência de sala dos professores também é uma característica 

bem mais presente nas escolas da área urbana, 57% contra 31%. Pode-se observar também 

que os alunos da cidade são mais bem atendidos no que tange à presença de quadras de 

esportes e salas de leitura.  

 No entanto, é importante mencionar que tanto as escolas da cidade quanto do 

campo, possuem números muito insatisfatórios de bibliotecas, laboratório de ciências, 

sala de esportes, sala de leitura e sala de Atendimento de Educação Especial (AEE).  
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Quanto à presença de equipamentos esse gráfico nos mostra que de maneira geral, 

as escolas da área urbana são mais bem providas de aparatos tecnológicos. A maior 

diferença observada é na existência de copiadoras. Na cidade 77% das escolas possuem 

esse equipamento, enquanto nas escolas do campo, apenas 52% (um pouco mais da 

metade).  

É importante ressaltar que o referido equipamento é essencial no dia-a-dia do 

trabalho docente, pois o professor tem que imprimir atividades, testes, provas, etc. 

Destaque para a baixa presença de retroprojetores em ambos os espaços, muito devido à 

sua obsolescência nos dias de hoje. O único equipamento que se apresenta em maior 

número nas escolas rurais é a parabólica, fato explicado pelo motivo óbvio de que nesses 

espaços (longe da área urbana) o sinal de televisão tende a ser mais fraco. 
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No tocante ao campo tecnológico da informática, pode-se observar uma grande 

diferença na presença de internet e banda larga. Enquanto 95% e 92% das escolas urbanas 

possuem essa facilidade respectivamente, nas escolas rurais esses números caem para 

71% e 53%. Isso pode ser explicado muitas vezes pela dificuldade de sinal e também pela 

presença de empresas que façam esse tipo de serviço em áreas afastadas da cidade.  

No que tange à quantidade de computadores destinados aos alunos, o quadro se 

inverte. No campo existem 466 computadores disponíveis para os alunos, enquanto na 

cidade esse número é de 460. Para os técnicos administrativos existem 190 computadores 

nas escolas urbanas e 135 nas rurais. 

 Os dados que se referem à estrutura das escolas por localização revelam a 

necessidade de implantação de uma política específica. No entanto, o que temos visto é o 

sucateamento e a desvalorização do campo no município. Um dos exemplos que podemos 

apresentar se relaciona a dificuldade de contratação de educadores que desejam atuar no 

meio rural.  

 

3.2.2 – A Coordenação de Educação do Campo da Secretaria de Educação.  

 

Enquanto uma luta do Educampo, sempre se pensou no desafio de criar uma 

coordenação consorciada entre a sociedade civil, organizações sociais do campo e poder 

público. A importância relacionada a esse tipo de coordenação se dá devido ao fato de 
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ampliar o acesso ao espaço público no que se refere a participação dos camponeses no 

desenvolvimento das políticas. 

Em Campos, a trajetória percorrida na construção e no desenvolvimento de um 

projeto de Educação do Campo refletiu as tensões e contradições relacionadas ao grupo 

político liderado pelo ex-Governador Anthony Garotinho e sua esposa, a então prefeita 

Rosinha, pois assim que assumiram o governo, mostraram-se receptivos às pautas dos 

movimentos sociais. No dia 17 de março, o MST ocupou a Secretaria de Governo e de 

Educação, apresentando os problemas devido ao descaso da prefeitura no tocante as áreas 

de assentamento. Dentre elas, a implementação da política de educação “do” campo. Na 

sequência deste evento, a Secretária de Educação, provocada pela pauta da alfabetização 

e da Educação do Campo, criou uma Comissão de Educação do Campo multiprofissional 

de agentes públicos que possuíam conhecimentos relacionados ao campo da reforma 

agrária.  

A expressão “Educação do Campo” refere-se ao campo como espaço de 

possibilidades e de produção da vida em seus variados aspectos: culturais, sociais, 

econômicos, políticos e de resistência dos camponeses que lutam por acesso e 

permanência na terra (Caldart, 2004). A educação do campo55 foi envolvendo em seu 

processo diferentes sujeitos. Por definição, é realizada em constante diálogo com os 

sujeitos organizados do campo e que incorporam uma considerável diversidade: 

comunidades negras rurais quilombolas, boias-frias, assalariados rurais, posseiros, 

meeiros, arrendatários, acampados, assentados, atingidos por barragens, agricultores 

familiares, povos das florestas, indígenas, pescadores, ribeirinhos, dentre outros. Nesse 

sentido, uma educação voltada aos povos do campo, que transforme a realidade desses 

povos, requer a formação de professores/educadores56 para dialogarem com esses sujeitos 

sociais ligados ao campo. 

                                                
55 O presente projeto vai ao encontro da análise de Souza (2006, p. 51), quando pontua que “[...] o sentido 

de Educação do Campo aparecerá quando estiver em destaque a ação dos movimentos sociais e as parcerias 

em desenvolvimento nesse início de século, oriundas da dinâmica social do campo no final do século XX. 

É um conceito configurado a partir da ação dos movimentos sociais do campo destacando os aspectos da 
identidade e da cultura. Na atualidade, o campo aparece nas propostas educacionais dos movimentos sociais 

com a ideia de valorização do trabalhador que atua no campo, que possui laços culturais e valores 

relacionados à vida na terra”. 
56 Entende-se neste projeto, de acordo com a visão de Caldart (1997, p. 180), que “Uma das lições da nossa 

prática é a de que a transformação da escola não acontece sem a constituição de coletivos de educadores. 

Um educador ou educadora que trabalhe sozinho/a, jamais conseguirá realizar esta proposta de educação, 

até porque isso seria incoerente com o processo coletivo que a vem formulando. São precisos coletivos para 

pensar a continuidade da luta por escolas em condições adequadas, para organizar a Equipe de Educação 

do assentamento ou acampamento, para planejar formas de implementação das mudanças no currículo, para 

refletir sobre o processo pedagógico, para estudar, para planejar e avaliar as aulas, para continuar sonhando 

e recriando esta proposta. Em cada local o desafio é o de encontrar a melhor forma de constituir e fazer 
funcionar estes coletivos”. 
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Importante destacar que para conter os ânimos da primeira ocupação criou-se uma 

comissão para fazer levantamento das demandas. No mês de março, então, foi criada a 

Coordenação de Educação do Campo-CEC para que os agentes públicos na figura de 

técnicos e demais servidores da secretaria de educação soubessem por onde começar o 

trabalho, já que não havia muita proximidade dos técnicos e dos camponeses e suas 

demandas. Sendo assim, a equipe desenvolveu um conjunto de ações, inclusive um mapa  

que pudesse evidenciar de forma geral por onde a coordenação deveria atuar em razão do 

desconhecimento da maior parte dos técnicos da SMEC a respeito dos marcos normativos 

da Educação do Campo.  

 
 

Fig. 9 -  Mapa criado pela Equipe dos Núcleos de Educação do Campo - NECs  

 
 

Fonte: Própria do autor (2009) 

 

Outro ponto a destacar em razão do desconhecimento era realizar seminários para 

compartilhar informações. Dessa forma em meados de 2009, aconteceu o I Seminário 

Municipal de Educação do Campo, objetivando:  

 

[...]lançar o projeto de Educação do Campo para Campos dos Goytacazes; 

debater e refletir as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica que 

deverão ser implementadas nas Unidades Escolares da rede municipal de 

ensino; mobilizar as universidade e movimentos sociais, comunidades escolar 

e poder público para a implantação da política no município; encaminhar 

propostas de ação que viabilizem a materialização do projeto de política 

educacional do campo; criação de um Grupo Permanente de Trabalho em 

Educação do Campo entre as organizações da sociedade civil e o Estado 

(SMECE, 2009). 
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Figura 10 - I Seminário Municipal de Educação do Campo de Campos dos Goytacazes (2009) 

 

Fonte: Centro de Convenções da UENF (Carolina Abreu,2009) 

 

E, o que me chamou muito atenção foi a fala de uma técnica entrevistada para este 

trabalho que descreveu o seguinte:  

 

Depois da realização do Seminário na UENF ficou claro que a Educação do 

Campo era um movimento partidário. Até a bandeira do MST estava no palco 

e ali era para discutir sobre educação pública. Não para panfletar sobre o MST. 

A própria secretária orientou que não levássemos em consideração o projeto 

apresentado pelo MST sobre a Alfabetização “Sim, Eu Posso” nas áreas de 

Reforma Agrária. Aquilo não deveria ser respaldado pela secretaria, finalizou 

ela” (Creuza, 51 anos, branca, católica e casada). 

 

Dessa forma, analisei que embora o I Seminário Municipal tenha provocado e 

mobilizado aproximadamente 900 pessoas57 posteriormente,  foi possível perceber a 

ocorrência de uma série de entraves  encontrados pela equipe. Entre eles, reuniões de 

portas fechadas sem convocação da CEC; morosidade nas respostas dos ofícios 

encaminhados aos diversos departamentos; a dificuldade de acesso à secretária de 

educação; Membro dentro da própria CEC que não compartilhava das mesmas ideias e 

concepções de campo-política pública-educação; desqualificação dos membros da equipe 

da CEC por parte dos agentes internos da secretaria; interrupção do projeto piloto da 

escola do campo de Aleluia; discriminação e preconceito com os movimentos sociais do 

campo pela Coordenação de Diversidade e Pluralidade Cultural à qual a CEC estava 

ligada; o fechamento de escolas no campo sem qualquer diálogo com a CEC. 

                                                
57 - como educadores das escolas rurais, gestores públicos, o vice-prefeito Dr. Chicão, a Secretária 

Municipal de Educação, a representante da Coordenadoria Regional do Norte Fluminense da SEEDUC, a 

representação da Coordenação Nacional da Educação do Campo do MEC, o professor Dr. Antônio Munarin 
da UFSC e do FONEC, o Setor de Educação do MST, da FETAG - 
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A equipe da CEC iniciou o trabalho de reedição do Projeto Político da Educampo. 

Esse trabalho tinha por finalidade acelerar o processo de implementação da Política 

Pública de Educação do Campo em âmbito institucional. O Projeto consistia na 

construção de 04 escolas, sendo 02 nas áreas de reforma agrária: Zumbi dos Palmares e 

Antônio de Farias; 01 no Quilombo de Aleluia do Imbé e a outra em Ponta da Lama no 

distrito de Dores de Macabú. Além disso, no projeto continha também a reforma de todas 

as escolas do campo e a construção de minhocários e biodigestores em todas as unidades 

como espaço educativo integrado ao currículo do campo, além da realização de um 

seminário anual de monitoramento e avaliação da Política Pública.  

Vale ressaltar que a origem desse projeto foi idealizado pelo conjunto dos 

trabalhadores do campo com os membros do Coletivo Educampo ao longo de quatro anos, 

envolvendo debates, diagnósticos, intercâmbios, mobilizações e seminários sobre a 

Educação do Campo. O referido projeto foi intitulado “Projeto de Educação do Campo”, 

e foi elaborado de forma participativa sendo redimensionado para o sistema municipal de 

ensino. 

A continuidade das ações de planejamento do trabalho58 da CEC constituíram-se 

especificamente na organização logística e de infraestrutura, além da dimensão 

pedagógica, como preconiza a oferta de Formação Continuada prevista nas Diretrizes 

Curriculares e Operacionais da Educação do Campo, como principal forma de difusão da 

implementação da política educacional para  áreas rurais do município.  

A formação continuada de professores, em serviço, insere-se num conjunto de 

mudanças propostas pela Legislação Educacional, o que representa um grande desafio 

para as instituições escolares, por constituir-se num espaço formativo desenvolvido na 

própria escola. Esse processo de formação continuada está amparado na LDB 9.394/96, 

que trata dos profissionais da educação, no Título VI Art. 61, Parágrafo único, ao afirmar 

que: a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do 

exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades 

da educação básica, terá como fundamentos: 

 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho.II – a 

associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço. III – o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. (Incluídos pela Lei 

nº 12.014, de 2009) (BRASIL, 2009). 

 

                                                
58 Ver Plano no Anexo  
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A Formação Continuada (FC) formulada pela equipe da Coordenação de 

Educação do Campo da SMEC, considerou todos os princípios da Educação do Campo e 

da Pedagogia da Alternância, que consiste na alternância entre tempos e espaços 

educativos/formativos no contexto territorial, envolvendo diferentes agências, 

circularidade de saberes e a colocação em comum. Isso implica em repensar a exigência 

de um novo formato de organização pedagógica que envolva uma nova concepção de 

campo, integrando os estudos à realidade circunscrita ao território dos educadores e 

educandos.  

Nos primeiros encontros, os temas problematizadores giravam em torno da 

diferenciação do Paradigma da Educação Rural e o Paradigma da Educação do Campo, 

baseados em textos selecionados da Coleção do NEAD59 organizados em um caderno 

com a apresentação da Coordenação de Educação do Campo. Esse caderno continha 

quatro artigos: Sobre a Educação da Roseli Caldart;  O campo da Educação do Campo 

do geógrafo Bernardo Mançano Fernandes e da pedagoga Monica Molina; Por um 

tratamento público da Educação do Campo de Miguel Arroyo; e Questões 

Paradigmáticas da Construção de um Projeto Político Pedagógico da Educação do 

Campo da Sônia Meire de Jesus. Ao final, o caderno de estudos apresentava as 

Resoluções CNE/CEB nº1, de 3 de abril de 2002 e a Resolução CNE/CEB de 2, de 28 

abril de 2008 e ainda, a recém Resolução 11.947/2009 que estabelece os 30% mínimo da 

compra da merenda escolar da agricultura familiar, principalmente das áreas de reforma 

agrária e quilombolas. Esses foram os documentos organizados e disponibilizados para 

todos os 525 educadores da rede municipal cursistas da FC. 

No primeiro momento dos estudos, o debate foi permeado pelo resgate de 

memórias das comunidades, elementos do campo, saúde alternativa através de símbolos 

que representavam tanto a Educação Rural como a Educação do Campo. Estes elementos 

estimularam em repensar a realidade do campo com todas as suas adversidades e 

contrastes, e também compreender o desestímulo das populações em relação à escola e 

seu abandono histórico promovido pelo Estado.  

A maior parte dos educadores apresentavam grande interesse a respeito do curso, 

enquanto uma pequena parte se mostrava desinteressada com a temática. Supomos assim 

que os educadores que não viam o curso como algo relevante, eram aqueles que viajavam 

diariamente das áreas urbanas para trabalhar nas áreas rurais. Inclusive, de acordo com 

                                                
59 Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural 
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relatos da época, associavam Educação do Campo e Educação Rural com hortas e/ou 

escolas agrotécnicas. O curso possibilitou pela primeira vez na história da educação 

municipal um olhar específico para as escolas rurais, acrescido a isso, a avaliação das 

metodologias e principalmente, a valorização do saber popular do campo. Destacamos 

que em todo o percurso formativo, elaborado pela CEC, os principais protagonistas eram 

os agricultores. 

Gramsci (2001) nos provoca sobre a organização da educação na perspectiva 

liberal, ao criticar a concepção metafísica de desenvolvimento dos conhecimentos 

escolares. Ele em sua análise é bastante contrário à tradição de ensino de cunho iluminista 

que considera o ensino como um processo de “desnovelamento” nas crianças. Entende-

se que a partir dessa perspectiva, apenas os professores possuem a capacidade de 

desembaralhar os saberes e conhecimentos, sendo eles os únicos responsáveis pela 

transmissão do conhecimento. Esta concepção era muito repetida pelos educadores mais 

tradicionais que participaram do curso de FC. 

Para o autor,  

[...] uma ideologia anti-histórica e retrógrada que forma pessoas ‘anacrônicas’ 

que pensam com modos antiquados e superados e os transmitem 

pegajosamente; a partir dela se sustenta não ser necessária organizar lugares e 

modos de difusão cultura, negando, de fato, aos pobres “o tempo a ser dedicado 

ao estudo juntando à queda o coice, isto é, a demonstração teórica que se não 

se instruírem a culpa e deles. (CC, 4 GRAMSCI, 2001:130) 

 

Esta chave de pensamento atravessou todos os encontros de estudos realizados no 

curso de FC envolvendo tempo escola com o auxílio dos textos e os elementos 

pesquisados pelos educadores no tempo comunidade. Os temas das memórias das 

culturas, das plantações e os desafios vividos na roça, foram tomando diversos contornos 

por todo o percurso da FC. Todos os trabalhos envolviam dimensões práticas do trabalho 

no campo.  
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Figura 11 - Encontro de Formação em Educação do Campo na Escola Municipal 
Santa Maria, no distrito de Santa Maria em Campos dos Goytacazes – RJ 

Fonte: Dados do autor (2009) 

 

 

Fig 12 - Agricultoras da comunidade de Mulaco estudando o texto:  
Sobre a Educação de Roseli Caldart  

Fonte: dados do autor (2009) 
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Fig 13 -  Diálogo de Saberes do Campo em Saturnino Braga 

Fonte: dados do autor (2009) 

 

Nessa parte da FC foram realizadas dinâmicas de grupo como por exemplo, a 

definição e diferenciação de educação do campo60
 e educação rural61. A equipe da 

Coordenação arrumava no chão vários elementos que caracterizavam os dois tipos de 

educação em disputa. Esses itens eram reportagens de revistas, frutos, legumes, 

manufaturas, entre outros. Os objetos eram misturados e os participantes tinham que 

indicar quais pertenciam a educação do Campo e quais pertenciam a Educação Rural. A 

imagem a seguir mostra essa dinâmica. 

 

Figura 14 - símbolos para iniciar o debate da Educação Rural e 
Educação do Campo na comunidade de Macaco 

Fonte: dados do autor (2009) 

 

                                                
60 Educação que é construída a partir das experiências dos sujeitos e com os sujeitos que vivem no/do campo 

e valoriza a cultura camponesa objetivando a emancipação desses indivíduos. 
61 Educação pautada dos ideais capitalistas de alienação, de conteúdos urbanos “universais” da população 

do campo materializando-se por meio da reprodução da cultura urbana e principalmente na negação das 
experiências dos camponeses e camponesas. 
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O último momento do curso, após os fecundos debates sobre os caminhos para 

(re)construção dos Projetos Político-Pedagógicos, se materializaram na organização das 

Festas da Educação e da Cultura Camponesa sintetizadas em quatro Núcleos Educativos,  

cujo desafio era apresentar para o poder público a produção agrícola, a cultura camponesa, 

os contos e lendas, os impasses para a comercialização, a ausência de uma política pública 

específica para a agricultura familiar camponesa, em detrimento dos vultuosos subsídios 

para reestruturar o setor sucroalcooleiro.  

As Festas da Cultura e Educação – como relacionava Gramsci e Freire – foram 

formas de celebrar não só o final de uma formação, mas o começo de um outro olhar e na 

perspectiva da conscientização dos sujeitos do campo em seus direitos e suas riquezas. 

Somado à isso, preconizavam a valorização dos educadores, gestores, e a importância do 

campo e dos camponeses em relação à cidade.  

No momento da celebração da Festa da Educação e da Cultura Camponesa, uma 

das falas que refletiu o pensamento de Freire sobre a libertação, foi de uma camponesa 

gestora da Escola Municipal Oziel de Souza Ramos, localizada em Rio da Prata (fechada). 

A camponesa leu uma carta destinada à Secretária de Educação presente:  

“Essa Festa é para afirmar para ao povo quem vem da cidade, que somos nós, 

a partir de nós, que vocês existem! São essas mãos, nossos olhos, nossa 

reflexão sobre a vida, que com muita dificuldade em viver da terra, que vos 

sacia a fome e a sede! É nossa inteligência e sabedoria que vocês tem medo, e 

por isso, nos ignoram e desprezam no campo das políticas públicas. Nos fazem 

percorrer quilômetros para estudar quando poderiam construir uma escola 

junto com nossa gente” 

 

 

Fig 15 – Ciranda da III Festa da Cultura e Educação Camponesa em Elesbão  

Fonte: Carolina Abreu (2009) 
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Fig. 16 -  Boi Pintadinho de Elesbão – Dores de Macabú 

Fonte: Carolina Abreu (2009) 

 

No entanto, nem mesmo com a apresentação da diversidade de produção 

apresentado nas “Festas” na tentativa de sensibilizar os gestores públicos sobre o 

aprofundamento no debate e a realização de um breve diagnóstico “das” comunidades, 

serviram por mudar a velha opção dos agentes “temporários” do Estado.  

Assim sendo, podemos inferir que as escolas rurais são as que menos recebem 

atenção por parte das instâncias superiores. Essas escolas funcionam, em muitos lugares, 

em condições precárias, não tendo possibilidade de promover uma educação de qualidade 

que é direito de todos. Ainda, essas condições em que se promove a educação podem 

comprometer a aprendizagem dos alunos. Muitas delas são tratadas (com exceções) como 

resíduos das escolas urbanas e muitas delas vêm passando por um processo de 

nuclearização62 que tem sido uma alternativa das prefeituras para diminuir gastos.  

Outra dimensão significativa sobre as atividades desenvolvidas pela equipe da 

CEC a partir da lógica do trabalho e da organização coletiva da mudança da concepção 

de campo, foi o cadastramento de cerca de duzentos e vinte e cinco agricultores familiares 

do município de Campos para aquisição do Documento de Aptidão ao PRONAF63 (DAP) 

em conjunto com a EMATER-Rio (Seção Campos) na Praça São Salvador e no pátio do 

                                                
62 É um processo de otimização de estudantes de escolas rurais com o número reduzido de alunos em que 

os gestores públicos encerram as atividades das escolas rurais e deslocam os estudantes de diferentes 

comunidades para uma escola que agrupa as crianças em uma única escola, em geral, na sede do distrito 

(CALAZANS, 1993). 
63 Programa Nacional da Agricultura Familiar – O programa fundamenta-se em três princípios básicos: 
descentralização, participação e o estabelecimento de parcerias.  
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Palácio da Cultura64 em novembro de 2009. Nesse sentido, é relevante incorporar ao 

trabalho pedagógico a materialidade da vida real dos camponeses, a partir da qual se abre 

a possibilidade de ressignificar o conhecimento ao produto do trabalho realizado por 

centenas de anos por homens e mulheres do campo. 

O enquadramento ao programa exige, inicialmente, o cumprimento de alguns 

requisitos pelos agricultores, como a DAP e a elaboração do Projeto Técnico de 

Financiamento. No entanto, esse último requisito é um dos maiores desafios, pois ao 

longo das últimas décadas a Assistência Técnica de Extensão Rural para as áreas de 

assentamentos vem sofrendo interrupções do Governo Federal. Os objetivos gerais do 

PRONAF são:  

[...] (i) ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar; (ii) 

viabilizar a infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho produtivo 

e da qualidade de vida da população rural; (iii) fortalecer os serviços de apoio 

ao desenvolvimento da agricultura familiar; (iv) elevar o nível de 
profissionalização de agricultores familiares, proporcionando-lhes novos 

padrões tecnológicos e gerenciais e (v) favorecer o acesso de agricultores 

familiares e suas organizações ao mercado (CASTILHOS, 2002, p.93) 

 

As dificuldades do município de Campos em organizar um conjunto de ações para 

a implementação de uma política pública para a agricultura familiar, levou a equipe da 

CEC a construir em suas estratégias a estruturação da realização de uma semana de 

cadastramento dos agricultores. Esse fator serviu pedagogicamente para associar a 

educação do campo à concepção de campo da agricultura familiar camponesa e para o 

fortalecimento da política pública destinada a esse tipo de agricultura.  

Em Campos, os desafios de implementação da política pública enfrentaram 

obstáculos que vão desde as determinações político-institucionais, passando pelos limites 

da estrutura institucional de gestão e metas para atender principalmente os assentamentos 

e quilombolas, dando prioridade ao cumprimento da lei 11.947/2009 até às questões de 

ordem fundiária. Assim, este é um dos desafios e ao mesmo tempo, uma das 

possibilidades de articular as políticas públicas para uma outra perspectiva de campo.   

Logo após a realização das Festas, as comunidades quilombolas de Aleluia, 

Batatal e Cambucá exigiram junto ao poder público a implantação do II Segmento (anos 

finais) nos moldes da Pedagogia da Alternância e da Educação do Campo conforme figura 

no anexo II. Participaram da assembleia cerca 120 pessoas, dentre elas, a Subsecretária 

de Educação de 2009, a representante do Departamento de Supervisão da SMEC, a equipe 
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da CEC, as lideranças dos Quilombos, o representante do INCRA e as famílias das 

comunidades.  

A partir deste momento a equipe de Educação do Campo iniciou a construção do 

Projeto-Piloto para a escola a partir dos olhares construídos pela comunidade associando-

os por todo o percurso formativo. Para que a ampliação da escola fosse realizada, o 

INCRA deveria liberar a documentação da cessão de uso da área social e o tamanho da 

área do INCRA no Projeto de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) para que o 

departamento de obras da Prefeitura iniciasse o planejamento das obras. Entretanto, esse 

fato misteriosamente não ocorreu.  

Na contramão de todo o processo de implementação da política e da persistência 

da CEC em consubstanciar a educação do campo, o governo municipal decidiu fechar 12 

escolas no meio rural do município de Campos. 

A justificativa para essa contradição depois de todas as ações realizadas foi 

embasada por meio de alegações relacionadas ao baixo número de matrículas e a 

contenção de despesas.  

É importante destacar que essa decisão foi tomada sem comunicação e nenhuma 

sinalização sobre quais critérios realmente objetivos que pudessem sustentar os motivos 

de fechamento das escolas. Indagada sobre isso, a secretaria de educação municipal 

relatou que, 

[...] Uma vez eu fui muito criticada porque eu havia fechado escolas rurais... 

eu nunca vou esquecer isso... porque aquilo me magoou profundamente... 

porque eu sou fruto de lá... mas eu cheguei numa escola rural... e eu vou falar 

de todas pra você... eu poderia falar até com nome.... mas eu vou te dar um 

exemplo... a diretora da escola... ela era de... vou dar um exemplo... por 

exemplo de Água Branca... de Morro do Coco... pra ela não perder a escola de 
lá... ela levava a filha dela de 3 anos... a funcionária que limpava levava outro 

neto... o outro... não eram as crianças que moravam ali e eu não tô falando de 

utopia não... eu te provo... eu vou lá em Morro do Coco e te mostro.... não eram 

as crianças de Muritiba que estudavam em Muritiba... entendeu? - Era um outro 

tipo de arranjo que acontecia... né? - Aí você chegava na outra e tinham quatro 

crianças... todas as crianças trazidas... como até hoje tem... vai visitar aquelas 

escola... cê vai visitar aquela escola na entrada de Espírito Santinho. 

 

 

O trabalho de campo que realizei na própria secretaria de educação apontou uma 

contradição no que diz respeito a fala da entrevistada, pois foi sistematizado dados que 

revelaram que as escolas possuíam acima do número mencionado na entrevista.  

Isso levou os membros da CEC a se retirarem desta instância por não concordarem 

com a ação do poder público. Apenas uma integrante da equipe preferiu permanecer na 

secretaria, ainda que “sem função”, alegando que a SMEC era mais próxima de sua casa. 

Essa integrante, ao longo do processo, não compartilhava das mesmas ideias e se 
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mostrava distante em todas as atividades de formação. Sempre que os demais integrantes 

assumiam a mediação, ela permanecia quieta, só observando. Para Freire (2005), o 

comportamento dessa integrante, revelava uma atitude de descrença e pessimismo em 

relação à às bases da educação do campo e da vida campesina. Assim segundo Molina e 

Freitas (2001, p.28) 

 

“O perfil de um educador do campo exige uma compreensão ampliada de seu 

papel, mas principalmente que sejam capazes de compreender os processos de 

reprodução social dos sujeitos do campo e que se coloquem junto às 

comunidades rurais em seus processos de luta e resistência”. 

 
 

Esse elemento chamou bastante a atenção de outros agentes técnicos da Secretaria, 

principalmente pelo posicionamento assumido da equipe em defesa da Educação do 

Campo ao longo do processo de 2009. No entanto, essa decisão por parte do governo não 

significou o abandono da luta da implantação da educação do campo no município, pois 

muitas ações relacionadas à essa política foram desenvolvidas posteriormente à essa 

decisão da prefeitura. Em relação à experiência dos membros da equipe à época na 

formulação da política de Educação do campo e os encontrados, uma integrante comenta:  

 

“A Política Pública de Educação do Campo nunca foi pensada por parte dos 

gestores do governo de forma que reconhecesse os princípios da Educação do 

Campo. Aquele governo era marcado por um populismo e sem interesse de que 

a população em geral ganhasse criticidade, reafirmasse sua identidade popular, 

camponesa, muito menos interessava ao governo que os estudantes e 

educadores se organizassem para construir e reivindicar uma política pública 

na área da educação, desde a ampliação da escolarização em todos os níveis 

até uma escola que formasse para a autonomia. O campo sofria e sofre da 

dificuldade de acesso ao ensino básico e a política de educação não garantia e 

permanece não garantindo, nem acesso pleno, nem qualidade de ensino aos 

sujeitos do campo. O olhar pelos gestores permanece do campo como locus de 
atraso (Dandara, mestiça, 40). 

 

Abaixo relatamos o depoimento de uma outra integrante sobre a mesma pergunta: 

 

Enquanto coordenadora eu posso me dar o luxo de dizer que foi um ano... nesse 

um ano nós fomos ao Campo lá nós conversamos com os sujeitos dessa 

diversidade desse campo... nele nós construímos... constatamos várias 

demandas... além de trazer algumas reflexões para essa população... e os 

projetos foram montados... viabilizados... e um discurso muito importante para 

a equipe... eu junto com os demais... era que... o campo é importante... e que 

as escolas são responsáveis por dar essa oportunidade...  e que a escola do 

Campo não poderia ser fechada... pra nossa surpresa nesse mesmo ano... o que 
nós falávamos durante o processo... no final se reverteu e várias escolas foram 

fechadas... mostrando claramente que não se está preocupado com esse 

campo... está sim preocupado com o investimento que se faz com o professor 

que vai até lá no interior pra quatro cinco alunos... e isso foi um 

questionamento trabalhado por nós... então a questão de projeto... a questão de 
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levantamento de demandas locais para ser trabalhadas no coletivo... Essa 

experiência foi interessante... muito ruim... muito construtiva pra mim... 

(Conceição, 52 anos, casada)  

 

Esse pensamento é corroborado por Caldart (2004) ao considerar momentos 

distintos e simultâneos que se complementam na abordagem do conceito sobre a visão do 

campo de forma negativa tal como os gestores públicos “desmobilizaram” a política 

pública nesse período. Ela diz,  

 

“É preciso desnaturalizar que “os sujeitos trabalhadores do campo sejam 

tratados como inferiores, atrasados, pessoas de segunda categoria; que a 
situação de miséria seja seu destino; que o campo não tenha escola, que seja 

preciso sair do campo para frequentar uma escola; que o acesso à educação se 

restrinja à escola, que o conhecimento produzido pelos camponeses seja 

desprezado como ignorância...” (CALDART, 2004, p. 12) 

 

Outro aspecto importante foi o fato da Coordenação de Educação do Campo nunca 

ter omitido aos educadores e comunidades sobre as ameaças de fechamento das escolas a 

partir do número de matrículas. Contudo, esse aspecto servia de estímulo para os debates 

travados junto aos educadores no sentido de fortalecer as práticas das comunidades do 

campo naquilo que elas já vivenciam cotidianamente, sobre a ausência de políticas 

públicas e a construção de alternativas para viver do/no campo.  

Os resultados esperados pela Coordenação de Educação do Campo foram: 

universalização da Educação básica e da Educação Profissional aos povos do campo; a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles 

que não o concluíram na idade prevista (jovens e adultos); a normatização das diretrizes 

através da responsabilidades específicas para o atendimento escolar do campo para o 

sistema de ensino no plano municipal de educação deste município; a formação inicial 

em nível superior no curso de licenciatura para atuar na educação básica, e no mínimo 

Ensino médio na modalidade Normal para atuar na educação infantil e nos primeiros 

cinco anos do ensino fundamental, a formação continuada em serviço de (cursos de 

capacitação, especializações etc), possibilitando que possam atuar com de eficiência no 

campo e na cidade. 

Ainda visava à profissionalização docente com remuneração, piso salarial e 

inclusão nos planos de carreira municipal, o ingresso por concurso público específico, 

condições adequadas de trabalho e institucionalização de programa de formação 

continuada, ampliação da leitura através da publicização de textos disponibilizados no 

blog da Educação do Campo da SMEC. Além disso, a reedição de Projetos Políticos 

Pedagógicos participativos, desmistificando a pesquisa-participativa realizada pela 
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comunidade escolar a fim de coletar informações objetivas e subjetivas do campo. Outro 

aspecto relevante era o de estimular a construção coletiva, colaborativa e cooperativa 

entre as comunidades rurais e as instituições através da “Festa da Cultura Camponesa” 

que era definida coletivamente pelos educadores/as dos NECs do município (VIANNA e 

TEIXEIRA 2010). 

Outro fator relevante na análise do movimento da Educação do Campo em 

Campos no ano de 2011 se referiu as ações engendradas pelos Quilombolas de Aleluia, 

Batatal e Cambucá da região do Imbé. Estes sujeitos indignados com a promessa de 

implementação do II, se reuniram em assembleia para mover uma ação civil pública 

contra a prefeitura, exigindo que o município implementasse imediatamente, não só o 

segundo segmento mas uma escola do campo. A situação descrita anteriormente, pode ser 

corroborada através da relação das assinaturas realizada em assembleia no ano de 2009 

que consta no anexo (CITAR Nº). A partir da demanda apresentada pelos quilombos do 

Imbé, a prefeitura construiu a escola modelo “do” campo na sede do 9º distrito de 

Morangaba, em Rio Preto. Supõe-se que a escolha pela localidade de Rio Preto se deve 

ao fato do maior número de habitantes viverem naquela comunidade.  

Esse acontecimento levou as comunidades quilombolas do Imbé a procurarem o 

apoio das organizações sociais do campo parar impetrar uma ação civil pública65 junto à 

Vara da Infância, da Juventude e Idoso da Comarca Campos dos Goytacazes, numa 

reunião entre a promotora, representantes das comunidades e membros das organizações 

de apoio. O conteúdo exposto na reunião apontava para as dificuldades e violações as 

quais os adolescentes a partir dos onze anos estavam submetidos no deslocamento forçado 

para o centro da cidade. Além disso, a distância percorrida cotidianamente pelos 

estudantes e a precariedade do transporte público nas áreas rurais, fazia os adolescentes 

levantassem as quatro e meia da manhã para terem o direito à escola garantido. O trajeto 

de volta de volta era igualmente cansativo, pois os adolescentes retornavam para as suas 

casas no campo somente após as quinze horas.  

No entanto, ainda que houvesse escola de segundo segmento na sede do distrito 

de Morangaba, a prefeitura não garantia o transporte escolar ou mesmo transporte público 

para o deslocamento intra-campo, conforme preconiza a Resolução CNE/CEB nº 2/2008, 

ou seja, que os adolescentes pudessem continuar seus estudos no próprio território. Tal 

prática – de deslocamento forçado – de adolescentes e jovens do campo, tem se 

multiplicado por quase toda as áreas rurais do município. A opção dos 

                                                
65 Número do Processo 0042668-56.2011.8.19.0014 
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Estados/Municípios por fechar escolas no campo ou de oferecer transporte para a cidade 

reforça a ideia do campo sem gente, sem serviços públicos, de um campo vazio. Pois, 

nenhuma família camponesa resiste por muito tempo no campo sem acessar os direitos 

básicos. A falta de oferta de anos finais e médio no campo obriga jovens do campo a se 

deslocarem para a cidade para a conclusão dos estudos, o que nem sempre é possível e 

viável para os mesmos e suas famílias. 

  
O atraso escolar dos jovens do meio rural, a impossibilidade de continuarem 
sua escolarização pela falta de oferta educacional, ou pelas longas distâncias 

que precisam enfrentar para suprir esta ausência, aliado ao alto custo que isto 

representa para suas famílias, faz com que parte relevante destes jovens não 

ascenda a este nível de ensino. Esta privação desencadeia diferentes prejuízos, 

não só para seu desenvolvimento integral, como para as possíveis 

contribuições que poderiam trazer às suas famílias e comunidades 

(OLIVEIRA; MONTENEGRO, MOLINA, 2011. p. 61)  

 

Compreendemos que há uma intrínseca e inegável relação entre a falta de interesse 

dos governos pelo desenvolvimento do campo e a produção e reprodução de baixos 

indicadores educacionais nesse espaço. Entende-se que esse descaso do poder público é 

devido à contínua repetição das escolhas políticas e das velhas estruturas arcaicas de 

reprodução do capital no campo.  

No decorrer do período em que a Coordenação desempenhou suas atribuições de 

gestão, foi assinado pela secretaria o termo de adesão de um dos programas e projetos do 

Governo Federal destinado à capacitação de educadores e à oferta de instrumentos 

pedagógicos. Tal programa era denominado Escola Ativa, e era direcionado para as 

escolas com turmas multisseriadas. Vale ressaltar que o referido programa estava sobre a 

gerência da SECADI/MEC, a mesma secretaria onde está contida a Educação do Campo. 

No entanto, é importante evidenciar que tal programa foi financiado e orientado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 

possuindo aporte significativo de recursos para o Ministério da Educação -  MEC a partir 

da contratação temporária de consultores e para financiamento de materiais pedagógicos 

e formação dos Educadores realizado pelas IPES, isso sem a participação dos movimentos 

sociais em toda a sua construção e execução.  

Na ocasião, a secretária de educação em exercício, criou um cargo comissionado 

para uma agente estatal que se apresentou como responsável pelo programa Escola Ativa 

e como grande conhecedora da política pública de Educação do Campo na rede municipal. 

Com isso, destacamos a precarização do trabalho, que ficou a cargo de apenas uma 

pessoa, que era responsável por executar um programa em torno de 45 escolas. E também, 

houve a centralização dos cursos ofertados para os educadores das escolas rurais, que 
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passaram a ser realizados apenas na sede do município. Nesse sentido, é reforçada a ideia 

do trabalho de gabinete sem dialogar com os camponeses, se limitando aos educadores 

que em grande maioria são oriundos da cidade. Outro problema identificado se refere à 

alta rotatividade de professores e os contratos temporários, pois dessa forma o programa 

é interrompido a cada dois anos. 

De acordo com visão de D’Agostini e Vendramini (2014) o fato de as formulações 

da Educação do Campo terem um caráter generalista, sem teor de classe, não 

especificando quais finalidades formativas pretendem alcançar, acabam sendo 

apropriadas e deslocadas para pastas nas secretarias que não coadunam com a visão de 

uma educação emancipadora, cujos trabalhadores almejam.  

Historicamente, as classes multisseriadas têm sido consideradas um ensino de 

segunda categoria e relegadas a uma condição inferior. Muitos dirigentes de educação e 

professores optam por esquecê-las. De maneira predominante, elas são associadas à 

precariedade da oferta da educação escolar às populações do campo, seja pelas limitações 

em termos de infraestrutura, seja pela falta de formação específica dos professores para 

atuar com essa especificidade. Há, no entanto, um crescente debate. 

Diversos atores sociais argumentam que as classes multisseriadas podem ter outra 

estrutura e, principalmente, ser organizadas a partir de outra configuração do trabalho 

pedagógico e relação entre os componentes curriculares, séries, educandos/as e 

educadores/as. Nessa perspectiva, há a necessidade de romper com o paradigma da 

seriação, pois a série pressupõe a formação de grupos homogêneos de estudantes, por 

grau de conhecimento e, na maioria dos casos, por idade. Ela desconsidera que as pessoas 

aprendem na convivência com os diferentes e não com os iguais. 

Precisamos nos perguntar como as escolas multisseriadas podem provocar 

transformações na ação educativa no campo? As características das pequenas escolas 

multisseriadas do campo não entram na lógica dos sistemas escolares associados a uma 

sociedade urbanizada e industrializada. É em nome da modernidade que mais 

frequentemente, se tentam eliminá-las. As escolas multisseriadas se constituem num 

importante laboratório, porque conduzem a pensar diferentemente o ato educativo. 

Elas abrem, por exemplo, a possibilidade de construção de relações onde seus 

componentes podem construir, progressivamente, sua identidade e seu lugar, onde se 

aprende a escuta e o respeito ao outro. As referências ligadas à complexidade têm o tempo 

de ser pacientemente colocadas. E os elementos da rotina – que geram segurança – têm o 

tempo de ser estabelecidos. Quando uma criança se encontra numa classe multisseriada 
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no campo, ela não está num lugar separado de sua vida. Ela está num lugar de alargamento 

de seus círculos, participando coletivamente de forma cada vez mais complexa. 

As escolas multisseriadas (Antunes-Rocha & Hage, 2010) têm sido, via de regra, 

encaradas como estabelecimentos que possuem dificuldades no que se refere ao espaço 

físico, condições pedagógicas de trabalho, além da diversidade de níveis de aprendizagem 

com a qual, há poucos professores formados para atuarem de forma autônoma e 

emancipadora. A maioria das turmas multisseriadas das pequenas escolas localizadas no 

meio rural, do ponto de vista pedagógico, convivem numa mesma sala de aula com a 

presença isolada do professor, junto a variados anos/séries de ensino. Este educador 

enfrenta condições muito adversas no seu cotidiano. A sobrecarga de trabalho inclui um 

conjunto de outras funções, para além da docência na escola, como: faxineiro, diretor, 

secretário, merendeiro, agricultor, agente de saúde, líder comunitário etc. 

No geral, constata-se uma considerável rotatividade dos professores que atuam 

nas escolas multisseriadas do campo, justamente onde seria necessária a experiência de 

docência acumulada ao longo da vida. É importante destacar as dificuldades que os 

professores enfrentam no planejamento e organização do trabalho pedagógico nas escolas 

multisseriadas, pois lidam com educandos de faixas etárias, interesses e níveis de 

aprendizagem muito variados. Além disso, as escolas “da cidade” acabam tendo 

prioridade no acompanhamento pedagógico e na formação dos docentes. 

 

 

3.2.3 O Plano Municipal de Educação 

 

O Plano Municipal de Educação aprovado pelo Conselho Municipal de Educação 

no dia 4 de dezembro de 2009 e publicado em Diário oficial na forma da Lei nº 8.134, de 

17 de dezembro de 2009, é parte de um conjunto de ações e metas dispostas a partir do 

artigo 214 da CF como etapa da elaboração do Plano Nacional de Educação de duração 

decenal com o objetivo de articular um sistema nacional. 

O PME também estipulou, em 2009, o prazo de quatro anos para concretizar: 

  
Implantação e manutenção das escolas do campo com padrões básicos de 

infraestrutura, que contemplem transporte escolar intracampo, equipamentos 

tecnológicos de informação, comunicação e agrícolas, material didático, 

acervo bibliográfico, quadra esportiva, espaço específico para experimentos, 

material adequado, laboratórios, salas de aula adequadas e equipadas 

(CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2009, p. 17). 
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Seu conteúdo se relaciona ao pacto federativo entre estados e municípios por todo 

o Brasil na perspectiva de criar um Sistema Nacional de Educação (SNE) articulado em 

regime de colaboração dos entes federados. Nesse contexto, a SMECE na eminência de 

realizar sua etapa da Conferência como protocolo do “dever de casa” junto ao MEC e o 

FNDE, talvez não contasse com a participação de diversos segmentos da sociedade civil, 

mas principalmente, com o protagonismo dos membros da Articulação do Coletivo 

Educampo, cuja presença se deu em todos os eixos do documento orientador realizado 

numa instituição privada de ensino superior. O resultado disso, foi a presença maciça do 

coletivo Educampo em todos eixos, não só no debate e nas discussões, mas sim em ações 

concretas e propositivas que culminaram na redação final do documento. Nesse 

documento o município se comprometia em implementar ao longo de sua vigência as 

bases da política pública de Educação do Campo, conforme preconizado na lei 

supracitada. Portanto,  a publicação em Diário Oficial pelo município reconheceu as 

especificidades dos níveis e/ou modalidades da Educação Básica, pelo fato de possuir 

mais de cinquenta por cento da rede municipal situadas no campo, se comprometendo no 

desenvolvimento das ações de valorização, implantação de ajustada com a Resolução 

CNE/CEB nº 1, de 3 abril de 2002. Apesar disso,  

 

“Propostas Pedagógicas adaptadas às peculiaridades da área rural”. Neste caso, 

 

I - Uma educação para o trabalho e pelo trabalho e um vínculo orgânico entre 

processos educativos processos políticos e processos econômicos; um vínculo 

orgânico entre educação e cultura; uma gestão democrática; uma 

autorganização dos educados/educandas, além de propiciar a criação de 

Coletivos Pedagógicos e Formação Permanente das Educadores/es e atitude e 

habilidades de pesquisa”. II - o cotidiano da escola poderá ser permeado por 

questões que resgatam diferentes pedagogias: da Alternância; da Luta social; 

da Organização coletiva; da Terra; do Trabalho e da Produção; da Cultura; da 

Escolha e da História”. 

 

No entanto, desde sua publicação no ano de 2009 até a elaboração desta pesquisa, 

observa-se que de todos os itens citados, com objetivos e metas anuais do PME, somente 

uma tímida ação foi realizada no ano de 2015 através da construção de uma matriz 

curricular específica, muito em razão da contribuição do Comitê Gestor do Projovem 

Campo Saberes da Terra. É importante destacar que o Comitê Gestor é uma exigência de 

todos os editais lançados pelo Governo Federal para a transferência de recursos 

financeiros através do monitoramento e acompanhamento das ações da política.  

Esse cumprimento de algumas pautas dos movimentos sociais reflete a porosidade 

do estado, segundo Poulantzas (2000). Para esse autor essa ideia está ligada à presença 
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de fissuras, divisões, e contradições internas do estado. Portanto, inferimos que algumas 

políticas, como a educação do campo são resultado da concepção do Estado-relação a 

qual busca abordar tais especificidades de um estado mais permeável e não monolítico, 

onde os movimentos sociais penetram por suas arestas a fim de garantir seus direitos 

(POULANTZAS, 2000) 

Contudo, nada saiu do papel no que tange à implementação da política pública. 

Percebe-se que as experiências que construíram a educação do campo são capturadas 

pelos governos que retiram o sentido de origem da política. Paradoxalmente a Secretaria 

insiste em homogeneizar o sistema de ensino, ao mesmo tempo que ela reconhece uma 

matriz curricular diferenciada. Um claro exemplo disso, é que o município recebe 

recursos financeiros específicos para as escolas em área remanescente de quilombos e  

sequer realiza um planejamento para implementar a política, em consonância com os 

artigos 24, 26 e 28 da LDB que fala da adequação curricular, organização diferenciada 

considerando as dimensões agrícolas, climática entre outros. 

Por fim, o que vemos no atual quadro de estudos das ações de governo, alarga a 

nossa compreensão sobre a configuração neoliberal cristalizada em suas ações. Ou seja, 

ao mesmo tempo que contrata livros didáticos de uma empresa, quando o governo oferta 

gratuitamente, publica e publiciza a educação “para” o campo no município. Todavia, a 

sua regulamentação seja pelo PME ou Diretrizes ou manter uma “Coordenação de 

Educação do Campo como pasta, deixam visível sua configuração político-administrativa 

do Estado de classe. Isso porque tal conquista, sonhada em 2009 está longe de ser 

assumida e viabilizada a partir das experiências concretas dos movimentos sociais e sua 

participação colegiada ao sistema de ensino.  

 O atual quadro da política pública de Educação do Campo no sistema municipal 

é resultado das descontinuidades de grupos políticos populistas e conservadores que se 

alternam no cenário municipal reverberando um Estado moroso e descumpridor dos 

preceitos constitucionais. Isso revela grupos que coadunam dos mesmos projetos de 

manutenção das estruturas desiguais; de uma realidade que convive com a pobreza, a 

exclusão, frutos de uma extrema concentração de renda, que também exclui milhares de 

trabalhadores do campo e da cidade das condições básicas para a existência com 

dignidade. 

No meio desse ano (2018) uma assistente social do Serviço Social da Secretaria 

Municipal de Educação encaminhou ao Secretário de Educação um dossiê sobre a origem 

das comunidades que adolescentes e jovens foram matriculados em escolas da área central 
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do município, principalmente no CEMSTIAC66 como decorrência da falta da política 

pública. 

 

 

3.2.4 O Fórum Estadual de Educação do Campo  

 

A partir de 2012, a articulação do Coletivo de Educação do Campo se reconfigura 

com a participação de jovens filhos de assentados da reforma agrária; educadores e 

lideranças dos cursos de graduação em Licenciatura em Educação do Campo, tais como 

o curso de Licenciatura de Ciências da Natureza e Matemática do Instituto Superior de 

Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM)67, e também de pós graduação, a exemplo 

do curso de especialização em Agroecologia e Desenvolvimento de Assentamentos da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

Nesse processo de rearticulação do Coletivo Educampo duas pautas ganham 

centralidade. A primeira contra o fechamento de escolas em áreas rurais,  

 

Fig 17 – Campanha Nacional do MST 

 

Fonte: MST (2011) 

 

Em sintonia com a campanha nacional dos movimentos de luta pela terra: “Fechar 

Escola é Crime”, e a segunda, deu atenção especial à demanda dos estudantes e militantes 

                                                
66 Esse caso merece um estudo futuro em função do período da construção da escola na ditadura 

militar, seus financiadores e apoiadores políticos do  
67 Ligado à rede FAETEC, que acessou edital do governo federal. 
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com relação a gestão pedagógica e financeira dos cursos de licenciatura de Educação do 

Campo pelos movimentos sociais, especialmente a CPT e o MST. 

De acordo com Oliveira e Campos (2012), as diversas experiências de cursos de 

graduação oferecidos por instituições de ensino em parceria com movimentos sociais e 

sindicais, começaram a ser implementadas a partir de 2004 num contexto de relativo 

fortalecimento das políticas de educação do campo traduzidas por conta das diversas 

ações promovidas pelo governo federal em resposta às demandas acumuladas pelos 

movimentos sociais. 

O Estado do Rio de Janeiro participou das experiências da criação de cursos 

de graduação para Assentados de Reforma Agrária pela primeira vez em 2010. 

A partir do Edital Pronera/2009, o curso oferecido pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi construído com os movimentos sociais, 

sindicais e povos tradicionais do campo e organizado em 3.500 horas dividas 

em seis etapas pela Pedagogia da Alternância, oferecendo duas habilitações: 

Agroecologia e Segurança Alimentar; e Ciências Sociais e Humanidades, foi 

o primeiro curso desse tipo em todo o Estado do Rio de Janeiro (OLIVEIRA e 

CAMPOS, 2012, p. 78). 

 

Em Campos dos Goytacazes, essa experiência tomou corpo com a tentativa de 

criação de uma Coordenação Pedagógica no curso de graduação em Educação do Campo, 

do ISEPAM, porém devido as dificuldades de diálogo entre esses movimentos e a 

instituição de ensino esse processo não obteve êxito, principalmente pela centralização 

das decisões sobre a gestão do curso pela direção do ISEPAM.  

Ainda segundo Oliveira e Campo, em termos políticos, “as políticas de educação 

do campo representam ainda uma lógica de atendimento esporádico, compensatório, 

pontual” (IBID, p. 79). Por outro lado, tais entraves serviram por fomentar a organização 

do Fórum Fluminense de Educação do Campo do Rio de Janeiro (FOFEC). O primeiro 

encontro que resultou na criação desse novo canal de articulação foi realizado em maio 

de 2013 em Campos dos Goytacazes, com a participação de representantes de alguns 

coletivos que apoiam esta temática no território fluminense tais como: estudantes e 

educadores das licenciaturas de educação do campo do ISEPAM e da UFRRJ, lideranças 

ligadas ao SEPE e do Coletivo Educampo.  

Este mecanismo tem possibilitado a articulação de representantes68 de várias 

regiões do Estado: Norte; Noroeste; Serrana; Sul-fluminense; Médio Paraíba e 

                                                
68 Representações dos movimentos sociais e sindicais: MPA, CPT, MST, FETAG, SEPE. Instituições 

Públicas: LEC UFRRJ, Secretarias Municipais de Agricultura – Campos e Rio das Ostras; Secretaria 

Municipal de Educação de São Pedro D’Aldeia; Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC RJ); 

educadores e educandos das Licenciaturas em Educação do Campo (ISEPAM e UFRRJ); educadores 

e educandos do PROJOVEM CAMPO-Saberes da Terra; estudantes de Agroecologia da UENF; 
representantes de Associações de Quilombolas de São Pedro D’Aldeia e de Bracuí (Angra dos Reis); 
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Metropolitana; com o objetivo de avaliar os problemas vivenciados nas áreas rurais e 

definir propostas de articulação no território fluminense tendo como pauta a política de 

educação do campo. 

Assim, esse espaço tem como propósito dar visibilidade as experiências de luta e 

resistência das comunidades camponesas e tradicionais “com a finalidade de consolidar 

a educação do campo como realidade efetiva que atenda às necessidades dos sujeitos 

diversos que vivem da terra, dos rios e das florestas” (FOFEC, 2014).   

Nesse sentido, o principal objetivo do Fórum foi de mobilizar as políticas públicas 

do campo, através de um canal de diálogo da sociedade civil de caráter estadual, onde 

pudessem reunir suas pautas e bandeiras de luta com a finalidade reverter o cenário de 

retirada dos direitos que vinham ocorrendo dentro das próprias instituições que ofertavam 

os cursos de licenciatura. Somado a isso, outras dimensões serviram por ampliar o espaço 

do Fórum, como por exemplo, o cenário de fechamento de escolas em Campos dos 

Goytacazes, São Fidélis, Paraty entre outros municípios.  

Mas qual foi o quadro apresentado nesse período que impulsionou a criação do 

Fórum? A partir da publicação da primeira carta construída nos dias do encontro pela 

articulação estadual, apareceram diversos elementos que apresentaremos, dentre eles:  

 

[...] (i) a dificuldade de acesso e permanência à escola pela juventude campo-

campo para a conclusão da Educação Básica, fugindo a lógica campo-cidade; 

(ii) a denúncia da política de fechamento e nucleação das escolas do campo e 

que esta ação deveria apresentar critérios substanciais para avaliação do 
Fórum; (iii) o desenvolvimento de trabalho na perspectiva da comunicação nos 

projetos do campo; (iv) ampliar a garantia da liberdade de expressão e de 

protesto a qualquer tipo de violação aos direitos fundamentais, como a 

educação, saúde, moradia, o direito à terra, sem ser “enquadrado” como 

criminoso de acordo com o avanço da lei da mordaça; (v) ampliar a 

participação de todos os segmentos e suas organizações que compõem a Via 

Campesina; (vi) publicizar o descumprimento das Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica do Campo pelo Estado e municípios fluminenses; (vii) 

garantir a autonomia pedagógica das escolas do campo sem a interferência de 

um modelo padronizador pelas Secretarias de Educação com ampla 

participação das comunidades, pois as escolas devem ser espaços de 
democracia popular; (FOFEC, 2013) 

 

 

Além disso, outras temáticas foram abordadas relacionando à falta de respeitos às 

diversidades e diferenças e a implementação de políticas públicas para o fortalecimento 

da agricultura familiar camponesa. Porém, um dos elementos que chamou mais atenção 

na Carta foi uma severa crítica às dimensões das políticas públicas de “cima” para baixo, 

                                                
representante caiçara da Praia do Sono (Paraty); alfabetizadores dos quilombos do Norte Fluminense 
do Programa Brasil Alfabetizado. 
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que desconsideravam o tempo dos sujeitos, as condições materiais e os espaços dos 

movimentos sociais. Porque o Estado como de costume, só reúne o povo para apresentar 

aquilo que já foi formulado – de forma consultiva – sem a participação dos movimentos 

sociais na definição de aplicação dos recursos e na gestão. Isso implica no distanciamento 

e na ampliação de mais tensão na relação movimentos sociais-Estado.  Outro aspecto não 

menos importante apresentado no cenário do I Fórum, se referiu à mudança da lógica na 

produção conhecimento. Para os movimentos sociais, a referência da Educação do Campo 

precisa ser baseada no diálogo de saberes, na agroecologia como constituição de bases 

sólidas para a plena autonomia dos sujeitos que estão inseridos nessa política. 

Os estudantes da Licenciatura em Educação do Campo (LEC) denunciaram no 

Fórum sobre a desconstrução quase integral do Projeto Político Pedagógico da LEC 

ISEPAM-FAETEC construída pelo MST e CPT. Além disso, todas as rubricas definidas 

no projeto (MEC/FNDE) destinadas à operacionalização do curso foram “devolvidas” 

pelo setor financeiro da Instituição, alegando a “incapacidade” em executar elementos da 

infra-estrutura, tais como, as garantiras do alojamento, o transporte e alimentação da 

agricultura familiar para a maioria dos educandos do campo que vinham das áreas rurais. 

Outro fator relevante foi a não implantação de uma Coordenação Político-Pedagógica 

(CPP) de forma colegiada. Isso significa dizer que as definições no campo normativo e 

institucional são permeadas por tensões entre os sujeitos e os agentes públicos. 

 

 

Figura 18 e 19 – Cartaz do I Fórum Estadual de Educação do Campos – Campos e II FOFEC Paraty 
Fonte: Próprio do autor (2013) 

 

 

3.2.5 As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo no município:  

 

A construção de um currículo voltado para as especificidades da modalidade de 

Educação do Campo, deve ser compreendida como uma das ações de um movimento de 
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afirmação e conquista de direitos da realidade educacional camponesa, cujo caminho vem 

sendo trilhado por diversas entidades em diferentes contextos. 

A necessidade de implantar uma proposta educativa específica para o campo 

encontra-se respaldada por documentos oficiais, que procuram enfatizar o seu caráter 

singular, a exemplo da LDB 9394/96; do Plano Nacional de Educação, que ressalta a 

necessidade de tratamento diferenciado para as escolas do campo; da Resolução 

CNE/CEB nº 1/2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, em 2004; das Referências para uma Política Nacional de Educação 

do Campo; e da Resolução CNE/ CEB nº 2/2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 

atendimento da Educação Básica do Campo e da Lei 7.352/2010 que Institui a Educação 

do Campo e a Educação nas Áreas de Reforma Agrária como Política Pública e a Portaria 

nº 86, de 1º de fevereiro de 2013 que institui o Programa Nacional da Educação do Campo 

- PRONACAMPO.  

Para se pensar em um currículo que resguarde os saberes camponeses, deve-se 

compreender que o campo não deve ser pensado em oposição ao urbano. Há que se 

resgatar o campo, como lócus de produção de saberes, de subsistência, resistências e lutas 

presentes ao longo de toda a história da humanidade, estabelecendo condições de vida 

para aqueles que cultivam a terra ou vivem nela. Assim, o currículo deve levar em conta 

a realidade dos sujeitos campesinos que se educam na relação com a terra na construção 

da sua identidade territorial camponesa e outros sujeitos, como por exemplo a construção 

da Educação Escolar Quilombola assegurada no Parecer CNE/CEB nº16/2012 e a 

Resolução CEB/CNE nº08/2012.  

 A organização curricular da escola camponesa implica participação e diálogo com 

a comunidade escolar e seu entorno. Nesse sentido, os conteúdos escolares deverão ser 

redimensionados a partir do contexto produtivo e cultural dos sujeitos do campo. 

Enfatizando a história dos movimentos sociais campesinos e suas lutas pela terra, 

valorizando nos conteúdos os povos tradicionais, seus territórios e saberes; o estudo das 

culturas e identidades; a agricultura familiar camponesa como base da organização social 

e produtiva no/do campo; avalia e fomenta o processo de produção agroecológica de 

alimentos; discute o trabalho no campo como práxis.  

O currículo da Educação do Campo pressupõe o trabalho e a pesquisa como 

princípio educativo, pois os saberes da terra são construídos de forma coletiva, a partir do 

trabalho na terra e da problematização sistemática da relação do camponês com a 
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natureza, não dicotomizando teoria e prática. A agricultura camponesa, as práticas 

agroecológicas e a economia solidária devem permear todo o currículo do campo.  

Outro eixo fundamental é a interdisciplinaridade, como construção de 

conhecimento coletivo que possibilita a valorização dos saberes e a visão da educação 

como direito, como ato criativo e transformador e não como mera reprodução. 

A Educação do Campo em seus pressupostos, deve orientar-se pela gestão 

democrática colegiada, pelo regime de colaboração onde os conhecimentos abordados na 

escola são ressignificados a partir do diálogo com a comunidade, procurando enfatizar a 

colaboração como dimensão articuladora do projeto político e pedagógico da educação 

do campo. O Estado deve assumir a ação provedora para garantir as condições necessárias 

da educação reivindicada historicamente pelos povos do campo para que esta seja 

plenamente viabilizada e a sociedade possa participar ativamente dos processos de gestão 

das políticas públicas. 

Paradoxalmente, no ano de 2015 a subsecretária da SMECE convidou o Coletivo 

de Educação do Campo e Educadores do Projovem Campo para a construção das 

Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do município de Campos dos Goytacazes. 

Esse fato ocorreu ao longo de seis meses em reuniões quinzenais para desenhar como 

seria o currículo do campo no sistema de ensino. Esse passo foi importante, dado ao 

impedimento histórico dos movimentos sociais para a construção e formulação de 

políticas públicas no município.   

Apesar do exaustivo trabalho de todo o Coletivo nesse período, o currículo 

encaminhado à Comissão da Matriz Curricular da Secretaria, foi quase totalmente 

modificado por essa equipe. A ‘redefinição’ da orientação curricular dispensada por essa 

comissão considerou apenas a distribuição de carga horária por cada componente 

curricular, sem que estes estivessem vinculados ao tempo comunidade e os instrumentos 

de pesquisa da realidade. Assim esse currículo continuava a reproduzir de modo estático 

a centralidade da escola na produção de conhecimento, ignorando os saberes das 

comunidades.   

Nesse caso, toda a experiência desenvolvida através do currículo integrado da 

edição experimental do Projovem foi descartada após a sua publicação. Portanto, em 

momento algum – salvo exceção do PJC – a SMECE garantiu a implementação das 

Diretrizes Operacionais na rede de ensino. Cabe destacar também que a proposta do 

Currículo diferenciado apresentado no ano de 2012 na inauguração da Escola modelo69 

                                                
69 Escola Modelo em Educação do Campo de Morangaba, que nunca saiu do marketing político do Governo 
Garotinho (2012). 
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em Morangaba pela Prefeita Rosinha e Secretária de Educação não foi de fato 

implementado. Desse modo, supõe-se que o uso da Educação do Campo no contexto da 

“Escola modelo de Educação no Campo” tenha servido apenas de ferramenta política por 

agentes públicos com interesses pessoais no sentido de obter prestígio junto ao programa 

de governo do grupo Garotinho.  

 

Essa suposição parte da premissa que em momento algum a construção da Escola 

Modelo do Campo teve a participação ou mesmo diálogo com os movimentos sociais do 

campo e o Coletivo Educampo. 

 

 

Fig. 20 – lançamento da Escola “Modelo” de Educação do Campo 

Fonte: Site da Prefeitura de Campos Acesso em: 

https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=19981 20/07/2018 

 

 

Ainda sobre o currículo, outro ponto que deve ser destacado é o desenvolvimento  

do trabalho pedagógico que leve em consideração a cultura dos povos do campo em sua 

dimensão empírica articulada à perspectiva histórica. Nesse sentido, esse currículo tende 

a fortalecer a educação escolar no processo de produção de conhecimentos e novos 

conhecimentos.  

No decorrer do processo de ensino devem emergir conteúdos, práticas e debates 

sobre: a diversificação da produção agrícola, a agroecologia como matriz tecnológica, a 

questão agrária e as demandas históricas, a relação complementar campo-cidade, o debate 

sobre a juventude do campo tão excluída da agenda governamental local, a 

sustentabilidade de e acesso a água. Assim, o currículo da Educação do Campo apresenta 

https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=19981
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Eixos Temáticos, que são entendidos como centrais a serem focalizados nos conteúdos 

das escolas do campo. Os eixos apontados no currículo do campo foram:  

I – Agricultura Familiar70: Identidade, Cultura, Gênero e Etnia; 

II – Sistemas de Produção e Processo de Trabalho no campo;  

III – Cidadania, Organização Social e Políticas Públicas 

IV – Economia Solidária; 

V – Desenvolvimento Sustentável e Solidário com Enfoque do Território  
(Projeto Político Pedagógico do Projovem Campo, 200971) 

 

 

É importante dizer que as Diretrizes servem como instrumento estimulador de 

uma nova prática, que vai muito além da mera descrição de acontecimentos, mas 

sobretudo que desperte nas crianças, adolescentes, adultos e idosos do campo sua 

curiosidade e capacidade investigativa no território. 

No processo de formulação do currículo da Educação do Campo da rede municipal 

destaca-se a participação de representantes da Agricultura Familiar e suas organizações 

tal como previsto no artigo IV da Lei de nº 11.326 que dispõe: 

 

“[...]A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios: I - 

descentralização; II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; III - 

eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração 

e etnia; IV - participação dos agricultores familiares na formulação e 

implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos 

familiares rurais (BRASIL, 2006) 

 

Um elemento que nos chamou atenção foi a supressão da Alternância do currículo 

que foi encaminhado a gestão municipal. A então subsecretária reafirmava que a 

Pedagogia da Alternância “não funcionaria” no município, em função do município “não 

possuir agricultor familiar” tal como ela idealizara através de um intercâmbio promovido 

pela CPT e educadores de Campos no Espírito Santo no ano de 2009.  

Na fala da ex-subsecretária sobre a adequação curricular preconizada a partir do 

artigo 28, ela afirma que o currículo deveria ser adequado ao campo, assim diz: “nós 

implantamos o novo currículo (...) nós implantamos o novo sistema de avaliação (...) eh 

(...) e a orientação pra formação continuada diferenciada”. No entanto, esse novo 

currículo, além de ter sido suprimido a parte da Pedagogia da Alternância, apenas constou 

                                                
70 Lei nº11.326 de 24 de julho de 2006 - Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais - rural aquele que pratica atividades no meio 

rural, agricultores familiares, silvicultores, aqüicultores, extrativistas, pescadores artesanais, povos 

indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades 

tradicionais.  
71 Edição 
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para ser publicado. A ex-secretária Rosa72, que fechou durante o período da sua gestão 

diversas escolas do campo no ano de 2010, na sua entrevista sobre a construção do 

currículo do campo e a participação dos movimentos sociais na construção da política, 

afirmou que:   

 
[...] não vou dizer que seja nem por maldade não... de forma alguma... mas se 

o campo não tiver uma voz...  né? Acaba sendo esquecido ou colocado lá no 

cantinho “depois eu cuido disso”... entendeu? Então é preciso que haja uma 

voz no campo pra sempre lembrar da existência de necessidade... das questões 

do campo serem efetivadas... Estendeu?... então nós não podemos nunca 
esquecer das nossas origens... eu sempre me preocupei muito com dar esta 

voz... acho que você tem que dialogar com toda a sociedade... quando você não 

dialoga... né?... quando você não dialoga... nós vamos ter graves problemas... 

em qualquer circunstância... a prioridade no dialogo é fundamental... mas eu 

acredito que o campo... ele tem essa necessidade em virtude das situações já 

vivenciadas no campo.... muito abandono... né? O campo na verdade é o que 

sustenta as cidades... se não fosse o campo... nós não teríamos a sobrevivência 

das cidades... só que a cidade ainda não acordou pra isso... nós é que temos que 

estar sempre com nossa voz alerta mostrando que “ Oh... é de lá que vem o 

sustento”... essas pessoas de Sol a Sol e... chuva... no tempo... elas é que 

cuidam de nos sustentar... então elas são importantes... nós temos que dar 
oportunidades a elas de mudarem de vida... não é de sair de lá não... é de dar 

materialidade às necessidades do campo... Estendeu? 

 

Sobre o “sonho” de fazer uma escola com um currículo do Campo Rosa nos 

apresenta como ele deveria ser  

 

[...]“se eu fizer uma escola... eu preciso de um sítio... eu acredito nessa escola... 

de criança subindo na árvore... de criança mexendo com a terra... de criança 
plantando... de criança criando cabritinho... de criança criando galinha... 

colhendo ovos... eu acredito é nessa escola... enquanto eu não fizer isso... 

enquanto eu não conseguir uma escola dessas... MEU DEUS... não vou fazer”, 

finalizou ela”. 

 

 

Ainda sobre sua percepção e ação política quando na responsabilidade da 

implantação de uma política pública específica, verificou-se o total desconhecimento dos 

Paradigmas da Educação do Campo e da Educação Rural pela ex-secretária. Pois a 

mesma, numa visão homogeneizadora, desconsidera exatamente aquilo que mencionou 

sobre a importância dos sujeitos organizados na construção e acompanhamento da 

política. Ela afirma de forma contundente, 

 

[...] “Não!... eu não vejo não... eu acho que a escola rural é a escola do campo... 

pra mim essa escola que hoje a gente chama de escola do campo... é uma escola 
rural... né? tá lá na comunidade... eu não tenho essa percepção e eu acho que 

ela não deveria existir.. é o meu olhar e eu entendo... sabe? Que escola... eh::... 

do campo é a escola rural... é aquela que tá lá de cinquenta anos... que precisa 

se tornar o centro daquela comunidade.. que precisa promover àquela 

comunidade... sobretudo as transformações que ela necessita... é a voz daquela 

comunidade... então... qual é a...? Se ela chama rural... se ela chama do campo”. 

                                                
72 (casada, mestiça, 61 anos, professora) 
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Percebe-se que, a ex-secretária ao se referir à escola rural não considerou o fato 

de que esta escola, que existe no sistema municipal por décadas, é o sinônimo do fracasso 

escolar, vide a taxa de evasão dos últimos anos que chega a quase 70%. Esses dados 

evidenciam que tem sido priorizada uma escola descolada da vida do trabalho no campo. 

E o que os agentes da educação municipal vem fazendo para reverter esse quadro? Eles 

tem reproduzido uma escola baseada num saber hierarquizado e autoritário, antidialógica 

(opressor/dominador) como diz Freire (2005) na Pedagogia do Oprimido.  

Partem da concepção de uma educação bancária, centrada na figura do professor 

como o único detentor do conhecimento e da verdade. Isso vem se configurando como 

sinônimo do fracasso, pois a escola ao se basear na instrumentação e na reprodução de 

valores urbanos se desvincula da realidade não incorporando os movimentos da vida. 

A situação do município contrasta com o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996, no seu artigo 28: “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” (BRASIL, 1996, p. 20).  

Na época da promulgação da LDBEN/1996 ainda não havia o termo educação do 

campo. Era usado o termo educação na área rural. As adaptações que o artigo 28 da 

LDBEN se refere são em relação à organização do calendário escolar de acordo com as 

condições climáticas e fases do ciclo agrícola.  

A ex-secretária Rosa afirma que no período em que esteve à frente da Gestão da 

Secretaria, chegou a visitar de 3 a 4 escolas do campo no Espírito Santo. Segundo ela, os 

municípios eram “pobres” (rurais), mas a escola fazia “milagres”, ou seja, desenvolvia 

um Plano de trabalho em torno da Pedagogia da Alternância “sem recursos”. Nesse caso, 

vale ressaltar que as escolas do campo do campo visitadas por ela são escolas públicas 

municipais rurais comunitárias, denominadas por ECORM’s73  

Outro elemento que merece destaque diz respeito a concepção pedagógica de Rosa 

quando questionada sobre os múltiplos sujeitos do campo. Esses sujeitos eram sujeitos de 

direitos de uma Pedagogia Diferenciada em que seu modo de vida, sua forma de pensar e 

ser na sociedade poderia prescindir de uma outra Pedagogia? 

Para ela, de forma alguma deve existir uma diferenciação nos materiais, ou na 

formulação de livros específicos dos territórios. A singularidade para ela, não significa 

                                                
73 Escolas Públicas Comunitárias Rurais, com gestão compartilhada. 
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que tenha que se elaborar algo diferente. De acordo com ex-secretária, isso empobreceria 

“nossa” Pedagogia.  

Contraditoriamente, ARROYO (2011), na interpretação sobre as reflexões de 

Paulo Freire, destaca que os vínculos entre os movimentos sociais e as reflexões 

pedagógicas inauguradas na Pedagogia do Oprimido serviram para apresentar à 

Pedagogia Tradicional outras formas de leituras e visões de mundo. Outras Pedagogias, 

como diz Arroyo (2011), essas pedagogias emergem das tensões, contraposições e 

contrapedagogias de desumanização/subordinação. Acrescenta ainda que seria necessária 

a construção da Pedagogia das resistências, da libertação.  

Portanto para Arroyo (2011), a diversidade de movimentos aponta para a 

construção de pedagogias antagônicas a partir das relações de tensões políticas, sociais e 

culturais.  

 Para Gramsci (2001), a escola tem um papel fundamental na perpetuação das 

desigualdades sociais e legitimação da condição de subalternidade pela classe dominante 

hegemônica. Para ele, os camponeses e quilombolas não teriam acesso à escola e, 

portanto, não teriam a chance de produzir seus próprios intelectuais. 

Diz Gramsci (2001, p. 19): 

 

A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A 

complexidade da função intelectual nos vários Estados pode ser objetivamente 

medida Educação do campo e pela quantidade de escolas especializadas e pela 

hierarquização: quanto mais extensa for a “área” escolar e quanto mais 
numerosos forem os “graus” “verticais” da escola, tão mais complexo será o 

mundo cultural, a civilização, de um determinado Estado. 

 

 

 Nesse contexto, a construção de uma cultura contra-hegemonica que dispute o 

sentido da escola, um projeto de educação emancipador e um projeto de campo é tarefa 

de todos aqueles que se comprometem com a efetivação da política de educação do 

campo.  

 

Considerações Finais 

 
 Inicialmente para compreender as ações e contradições da política pública de 

educação do campo, eu busquei explorar dois momentos distintos: o I ciclo e o II ciclo 

que tratam de duas fases da política de Educação do Campo nas diferentes escalas entre 

o federal e o municipal. A observação participante nas reuniões, fóruns, seminários, 

encontros e oficinas durante um ano e meio, permitiu apreender a dinâmica no que tange 

a luta social pelos direitos do campo. Além disso, o trabalho de campo com os diversos 
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atores já mencionados nesta pesquisa, apresentaram um amplo material referente às suas 

memórias individuais e coletivas que permitiram analisar como se construíram as ações 

em defesa da educação diferenciada.  

Esta experiência foi marcada por reflexões que representaram o ponto de partida 

para que eu pudesse problematizar toda uma seara de lutas.  

 No que tange à uma análise sobre as concepções em relação a educação rural e a 

educação do campo, observei que estas são constantemente disputadas. Por um lado, o 

Estado busca demonstrar que já oferece uma educação para o campo a qual ele denomina 

“educação rural”. No entanto, a pesquisa apontou conforme destacado em Caldart (2009) 

a Educação que se oferta para o campo, só pode ser considerada baseada na tríade: campo-

educação-política, sem que haja o deslocamento de um desses termos.  

É preciso compreender as forças entre as classes que estão disputando o Estado à 

medida que os direitos sociais instituídos não garantem a implementação da política 

específica. Por exemplo, o discurso da Prefeitura é o de reconhecimento da Educação do 

Campo, porém, o que observamos na pesquisa é que ela é reduzida aos conteúdos dos 

livros didáticos excluindo os elementos que constituem a vida do/no campo. 

Dessa forma, como apontado no capítulo 1 o debate entre a hegemonia e o Estado, 

no que se refere a disputa por projetos políticos, buscam legitimar suas referências, assim 

como, manter mecanismos de mobilização. Pode-se dizer que os projetos educativos 

construídos pelos movimentos sociais alcançam as estruturas do Estado. A discussão 

sobre o Estado e a política pública de Educação do Campo no município de Campos 

parece ser necessária para explicitar o Estado como relações sociais, que expressam 

materialmente as disputas por projetos entre as classes e as frações de classe.  

 

No capítulo II, a educação rural em sua concepção instrumental domina a maior 

parte da intepretação dos agentes públicos e técnicos do sistema municipal, a ideia de 

levar a educação “para” e fazer “no” campo possui um poder sobre as estruturas 

institucionais. Um exemplo disso é a Formação Continuada de educadores ofertado pela 

secretaria cujo modelo reforça a aplicação dos conhecimentos ao campo, quando na 

proposta da Educação do Campo deveriam escutar e ouvir as demandas, participar das 

experiências do campo e de suas lutas como aponta Molina (2011). O Estado brasileiro 

que quase sempre desprezou as populações do campo, agora, é mais uma vez capturado 

pelas forças dominantes do agronegócio. A exemplo do lançamento do Pronacampo 

juntamente com a representação da Confederação Nacional da Agricultura. 
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A disputa se dá aí no sentido de perpetuar as forças da bancada ruralista por 

financiamento de seus projetos familiares que envolvem o patrimônio e a concentração 

de terra. O agronegócio ao disputar os recursos públicos também da educação, e sobretudo 

da educação do campo, repete historicamente a manutenção da mudança para permanecer 

exatamente igual as estruturas de poder no campo.  

Por esse motivo a Educação do Campo torna-se fundamental no aprofundamento 

dos estudos de educação diferenciada e da questão agrária junto aos educadores e gestores 

da Secretaria de Educação. Nesse sentido, é preciso ampliar e articular as experiências da 

Educação do Campo junto às Universidades e Secretarias de Educação com o objetivo de 

implementar a política pública através de práticas e não apenas de discursos. 

Na agenda pública local, a Educação do Campo também tem sido deslocada em 

seu conteúdo. Outro elemento de destaque nesse capítulo se relaciona ao movimento do 

ruralismo pedagógico em defesa da educação contextualizada, se aproximando das ações 

do Coletivo Educampo. No entanto, contrariamente à defesa da Educação do Campo 

enquanto complementaridade do campo e da cidade, não refletia o movimento.  

 

No capítulo III, paralelamente a pesquisa apresenta situações em que é possível 

identificar por exemplo, a criação das bases do reconhecimento do distanciamento entre 

a concepção de uma educação rural e educação do campo.  

Do ponto de vista dos movimentos sociais analisei que algumas ações foram mais 

incisivas que outras, principalmente no ciclo I, já que este período representou tanto a 

formação quanto a consolidação de um movimento em prol da garantia de acesso aos 

direitos. Já no ciclo II, emergem ações por parte do poder público segundo os quais vão 

de encontro aos princípios e pressupostos da educação do campo. Um exemplo disso é a 

não operacionalização de uma matriz curricular do campo. 

Assim sendo, diante das situações apresentadas, proponho um aprofundamento 

nas questões relacionadas às políticas de educação e principalmente, uma análise 

comparada entre o campo e a cidade, pois ainda é preciso explorar mais seus efeitos na 

perspectiva do desenvolvimento.  
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ANEXO I 
 

 
Plano de Formação de Educadores do Campo (2009) 

Fonte: Elaborado pela Coordenação de Educação do Campo (2009) 
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ANEXO II 
 

 

Lista de assinatura da comunidade de Aleluia para implantação da Escola do Campo (2009) 

Fonte: Própria do autor 


