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RESUMO 

Esta pesquisa problematiza o fechamento de escolas na Região Metropolitana de 

Curitiba. Objetiva analisar a política de fechamento de escolas públicas localizadas no 

campo na Região Metropolitana de Curitiba e compreender como os determinantes 

dessa política se expressam. A pesquisa ancora-se no método do materialismo 

histórico-dialético com a abordagem metodológica quantitativa-qualitativa, com os 

seguintes procedimentos: 1) levantamento de dados documentais da Região 

Metropolitana de Curitiba 2) análise documental dos documentos de fechamento de 

escolas rurais, das Diretrizes da Educação do Campo, 3) estudo bibliográfico, 4) 

discussão teórica com autores que sustentam a construção teórica da investigação. A 

categoria fundamental de análise é a contradição. Constata-se que o fechamento de 

escolas localizadas no campo é uma expressão da concepção da Educação Rural uma 

vez que é realizada desde a esfera governamental. Coexistem políticas educacionais 

que forjam o fechamento de escolas, com maior expressividade a política de 

consolidação de escolas isoladas até a década de 1985, a política de nucleação de 

escolas e a política de transporte escolar. Esta realidade se efetiva mediante ao projeto 

de campo existente, intimamente ligado ao modo de produção capitalista. Nesta lógica 

o fechamento de escolas é o resultado de uma opção de campo, no sentido que a 

concentração de terra e de riqueza gera desigualdades e expressa consequências 

negativas aos camponeses. Constata-se que a política de fechamento de escolas na 

Região Metropolitana de Curitiba é marcada por diversos determinantes: políticos, 

sociais e econômicos. Destacam-se: o avanço da agricultura capitalista, o impulso à 

política de transporte escolar, a negação das práticas sociais dos camponeses, a falta de 

atenção da esfera governamental, a vinculação à práticas pedagógicas urbanocêntricas 

que nega a potencialidade de um trabalho voltado à formação humana, distanciamento 

da comunidade escolar. Acreditamos que para modificar tais relações torna-se 

necessária a mobilização dos sujeitos do campo. É preciso atuar desde a realidade e 

refletir sobre ela incorporando democraticamente a função social da escola em diálogo 

aos princípios da Educação do Campo. 

Palavras-chave: Educação do Campo. Fechamento de Escolas. Política Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research problematizes the schools closing in the Metropolitan Region of Curitiba 

(Parana State, Brazil). It aims to analyze the policy of closing public schools located in 

the countryside in the Metropolitan Region of Curitiba and understand which the 

motivations for this policy are. This research is based on historical-dialectical 

materialism using the method of quantitative-qualitative approach, with the following 

procedures: 1) collection of documentary data of the Metropolitan Region of Curitiba 

2) documentary analysis of the documents that register the closing of rural schools, 

and the Guidelines of countryside Education, 3) bibliographical review, 4) theoretical 

discussion considering reference authors. The fundamental category of analysis is 

contradiction. It was observed that the closure of schools located in the metropolitan 

region is an expression of the concept of Rural Education, since it is carried out from 

the governmental sphere. It was observed the existence of educational policies that 

leads to the closing of schools and can be highlighted: the policy to consolidate 

isolated schools until the decade of 1985, the policy of school centralization and 

children transport to school. This situation is due to the existing field project, closely 

linked to the capitalist production structure. In this sense the closing of schools is the 

result of a field option, taking into consideration the concentration of land and wealth 

generates inequalities and express negative consequences to peasants. It can be seen 

that the policy of closing schools in the Metropolitan Region of Curitiba is marked by 

several motivations: political, social and economic. These include: the advance of 

capitalist agriculture, the promotion of children transport to school policy, the denial of 

peasant social practices, the lack of attention from the governmental sphere, the 

similarity with urban-centric pedagogical practices that deny the potential of a work 

focused on human formation, demobilization of community about school issues. We 

believe that in order to modify such relationships it is necessary to mobilize the 

subjects of the field. It is necessary to act from the context and reflect on it by 

democratically incorporating the social function of the school in dialogue, regarding 

the principles of countryside Education. 

Keywords: Countryside Education. Closing of Schools. Educational Policy. 
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[...] há muito o que provocar e construir para que o campo seja valorizado como lugar de vida, 

trabalho e diversas experiências socioculturais. O campo como potencial para solucionar problemas 

sociais e não somente para funcionar como território do capital e do agronegócio. 

Maria Antônia de Souza, 2016b p. 344. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Se esta escola, se esta escola fosse minha, eu mandava eu mandava não fechar... [...]” 

Iniciamos esta dissertação com um trecho da paródia da cantiga popular “Se 

Essa Rua Fosse Minha”, reinterpretada por um grupo de alunos de uma escola pública 

do Estado de São Paulo, em contraposição às políticas do Governo de Geraldo 

Alkimin voltadas à “reorganização”, e, portanto ao fechamento de muitas escolas. Ela 

promove uma reflexão importante acerca dos caminhos que se forjam nos processos de 

governabilidade, em que quem manda na escola decide o seu fechamento ou não. É 

uma reinvindicação ocorrida no contexto urbano no ano de 2015, mas que expressa 

articulação à Campanha Nacional contra o fechamento de escolas construída na 

iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desde 2011. Ao 

aproximar a análise contida na paródia, frente à realidade dos municípios rurais e aos 

altos índices de fechamento de escolas, nos faz indagar: quem é o dono da escola 

pública? 

Na I conferência Por Uma Educação Básica do Campo realizada em 1998 é 

possível observar que a escola é entendida como: 

[...] aquela que trabalha desde os interesses, a política, a cultura e a 

economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, 

nas suas diversas formas de trabalho e de organização, na dimensão de 

permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na 

perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário desta 

população. (MST, 1998, p. 36) 

 

Nesta lógica a escola do campo, desde o movimento social, é aquela que 

imprime a luta dos trabalhadores do campo, os hábitos de produção coletiva enquanto 

valor de transformação social, assim tem-se a exigência de uma escola construída 

pelos sujeitos nas comunidades e que garanta o acesso e a permanência com qualidade 

efetiva, enquanto prática de emancipação humana. 

A escola não é apenas um espaço de reprodução, mas sim de produção e 

transformação, promovida culturalmente desde a identidade camponesa, de resistência 

à exploração, de trabalho, de coletividade, de organização, conhecimento e 

solidariedade. 
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Todavia, forjar que a escola seja pública é algo mais amplo, assim como propõe 

Sanfelice (2005, p. 91). Segundo o autor, “o Estado ou o que é estatal não é público ou 

do interesse público, mas tende ao favorecimento do interesse privado ou aos 

interesses do próprio Estado, com a sua autonomia relativa”. 

O Estado
1
 pode ser entendido como espaço identificado a exercer o poder na 

sociedade, nesta lógica realiza a mediação da sociedade civil, articulando ações entre o 

público e o privado. No modo de produção existente, que é capitalista, a relação de 

forças torna os interesses privados mais expressivos e privilegia uma porção menor da 

sociedade a partir de políticas públicas. Concomitantemente oferece atenção enviesada 

às necessidades dos trabalhadores tornando-a fragilizada. 

Nesta lógica observa-se intencionalidade às condições estruturais da 

sociedade, desde as desigualdades, concentração de renda e de terra, analfabetismo, 

fome, desemprego, falta de moradia. Enfim, são ações planejadas e necessárias ao 

fortalecimento do capital. Nesta lógica cabe pontuar que identifica o projeto de 

sociedade é um elemento fundamental para interroga-lo e, portanto transformá-lo.  

No Brasil o projeto de campo em vigência
2
 é capitalista, pois fortalece as 

iniciativas de desvalorização dos trabalhadores do campo, da agricultura familiar e 

atua com frentes de produção que degradam o meio ambiente, desarticula os 

trabalhadores, potencializa a concentração de terra e de renda, incentiva o uso de 

insumos químicos e fomenta a capitalização dos trabalhadores rurais. Nesta lógica 

tem-se a valorização do agronegócio, é o campo visto como uma indústria. 

Concomitantemente há o esvaziamento do campo no tocante à produção de vida. Tem-

se como resultado: o fechamento de escolas, pois “se não há crianças no campo”, não 

precisa de escola, ou se tem escola na área urbana é possível oferecer transporte para 

deslocar as crianças. Tem-se um dilema, pois a defesa é que o campo está vazio, 

todavia os dados indicam altos índices de atendimento às crianças residente em áreas 

rurais desde o transporte escolar. 

O fechamento da escola no campo deve ser entendido desde uma dinâmica mais 

ampla. Na medida em que ocorre o rompimento cultural, político, popular, econômico 

                                            

1 Orientação realizada pela professora Dra. Maria Antônia de Souza em 6 de fevereiro de 2017. 

2 Orientação realizada pela professora Dra. Maria Antônia de Souza em 5 de março de 2017. 
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e organizativo das populações do campo, desenvolve-se novos valores à identidade dos 

sujeitos forjada na dinâmica do modo de produção capitalista. 

Ao refletir sobre a realidade historicamente produzida, é possível apreender 

que as iniciativas governamentais contribuíram de forma significativa para a 

fragilização da escolarização dos trabalhadores vinculada à identidade cultural. No 

campo, esta condição se revela no formato de uma concepção intitulada Educação 

Rural imbuída de interesses do capital. Concomitantemente a classe trabalhadora 

organizada construiu inúmeros espaços de resistência para materializar uma sociedade 

mais justa para todos, incorporando uma dinâmica contra-hegemônica. Esta iniciativa 

deu início à construção da concepção Educação do Campo que concentrou inúmeras 

conquistas, desde as pautas nos espaços de governabilidade até as políticas 

educacionais. Nesta lógica compreende-se a coexistência de duas concepções de 

educação distintas. 

A atual conjuntura brasileira anuncia inúmeros desafios à classe trabalhadora. 

Tem-se um resultado de uma crise oriunda da desestabilização da economia mundial, a 

qual afeta o país tendo em vista os acordos financeiros remetidos às negociações em 

larga escala. No campo brasileiro observa-se aumento da concentração fundiária, o 

avanço da monocultura, o aumento dos usos de insumos químicos, a precarização do 

trabalho, o descompromisso com as questões ambientais, o financiamento da 

agricultura capitalista, a consolidação da negociação por commodities, entre outros. É 

a concentração de riqueza tomando frentes no desenvolvimento do país. Resultados 

que remetem índices negativos à classe trabalhadora, pois “a concentração de riqueza, 

de patrimônio acumulado, é a causa fundamental da concentração de renda” 

(STÉDILE, 2001 p. 128) e em consequência da desigualdade social. 

O cenário vivido indica a consolidação de frentes reacionárias que têm por 

objetivo fortalecer os obstáculos, anteriormente mencionados. Esta condição é firmada 

a partir da hegemonia da bancada ruralista, no âmbito dos poderes Executivo, 

Legislativo e organizada a partir do Judiciário para a sua consolidação. É a posição do 

governo na administração do Estado, no sentido que, “sob uma ótica jurídica, o 

governo tem a função de transportar para o campo da ação política, do mundo 

concreto, a vontade do Estado” (BRZEZINSKI; SANTOS, 2015, p.38). 
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 As relações presentes no campo explicitam a ideologia de dois projetos de 

sociedade, um que é vinculado à classe trabalhadora e outro voltado às demandas do 

modo de produção capitalista
3
. Segundo Souza (2015a, p. 2-3) “são duas concepções 

que caminham paralelas e opostas, vinculadas a projetos societários de natureza 

político-social oposta”. 

Nessa dicotomia ideológica a luta dos trabalhadores rurais pelo 

reconhecimento do campo como espaço de produção da vida se expressa pela 

contradição, pois se observa que dentro das ações de governabilidade do Estado o 

capital agrário consolida-se. Todavia, a partir do Estado é que se torna possível 

transformar a realidade dos trabalhadores que historicamente resistiram à opressão 

social e política. 

Na atual conjuntura
4
 o movimento da educação do campo, organizado, 

reivindica os espaços de debates sobre a economia, educação e política, com o 

interesse de lutar para não perder direitos já conquistados. Um espaço expressivo para 

evidenciar a realidade social é a pesquisa. 

Pesquisar coloca-se como um momento de sistematização da realidade, de 

denúncia, que infere na exploração da totalidade de um objeto escolhido pelo 

pesquisador. É uma escolha dentre as inúmeras condições sociais que resultam na 

realidade, historicamente construída. É um movimento dialético que busca 

compreender determinado problema a partir da análise teórica, para a retomada 

transformadora de tal situação e que, em consequência consistirá na contribuição à 

produção do conhecimento da humanidade. 

A pesquisa constitui-se em primeira mão em sentimentos de preocupação, de 

indagação e negação, condição que remete à análise científica explicações daquilo que 

se propõe elucidar ou criar indícios a serem problematizados. É neste movimento, do 

questionamento, que se avança para o diálogo com a realidade (NETO, 1998 p, 52). A 

educação do campo toma corpo a partir da construção do paradigma da classe 

trabalhadora e organizada do campo, a partir da década de 1990. As pesquisas na área 

                                            
3 Projeto contestado pelo movimento da educação do campo. 
4
 Referimo-nos a 2016, momento de opressão no âmbito da política nacional e estadual, devido a 

retomada do poder pelos segmentos conservadores. 
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de educação do campo crescem à medida que o movimento nacional da educação do 

campo ganha forma, em virtude da articulação de diversos segmentos sociais, tais 

como: Movimentos Sociais, Universidades, sindicatos, entre outros. 

Pode-se observar, a partir do trabalho de Souza (2016a), que a produção do 

conhecimento na área da educação do campo se consolidou a partir do século XXI 

quando iniciam as primeiras investigações sobre os resultados da primeira política da 

educação do campo, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). 

Comparada à trajetória da educação ruralista brasileira, a educação do campo
5
 

compreende inúmeros avanços à classe trabalhadora, desde políticas públicas voltadas 

ao financiamento agrícola, para a construção e reforma de escolas, bolsas de estudos, 

formação de professores, materiais didáticos, projetos de pesquisa, entre outros. Há 

uma estreita relação entre desafios e conquistas. 

Um elemento que ocupa nosso interesse em relação à educação brasileira 

refere-se ao excessivo fechamento de escolas públicas localizadas no campo nos 

municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Neste movimento há um 

rompimento entre a dinâmica do acesso e da permanência no espaço formal de 

educação. Além disso, explicita o desenvolvimento de um projeto de consolidação da 

agricultura capitalista, dos organismos multilaterais que necessitam da concentração de 

terra e da exploração do trabalho para sua manutenção. 

O objetivo central desta investigação analisou a política de fechamento de 

escolas localizadas no campo na RMC, desde determinantes que a concernem, tais 

como: a política de nucleação de escolas, o transporte escolar e os condicionantes da 

estrutura agrária. 

Com a intenção de compreender, na atual conjuntura, este fenômeno, 

desenvolvemos a pesquisa a partir de três objetivos específicos, a saber: 1) Realizamos 

o levantamento de dados do fechamento de escolas dos últimos 21 anos na RMC; 2) 

Caracterizamos o contexto histórico, político e econômico para a efetivação do 

                                            
5
 Segundo Souza (2015d, p. 315) embora o conceito educação do campo tenha ganhado destaque a 

partir de 1998, a sua gênese encontra-se nas experiências coletivas de educação no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, desde a década de 80 do século 20. 
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fechamento de escolas; 3) Discutimos sobre os determinantes das políticas do 

fechamento de escolas públicas no campo. 

O problema que orientou a investigação está assim anunciado: Como se 

expressam os determinantes estruturais e conjunturais da política de fechamento de 

escolas localizadas no campo na Região Metropolitana de Curitiba? 

O lócus da pesquisa foi a Região Metropolitana de Curitiba – Estado do 

Paraná - e a escolha deste contexto deve-se, em grande parte, por ser um cenário de um 

imenso contingente de municípios rurais, por ter um número considerável de escolas 

públicas localizadas no campo e por não ter um vínculo expressivo com movimentos 

sociais do campo, e neste sentido configura um importante espaço de visibilidade em 

que anuncia a realidade destas escolas que são ameaçadas constantemente de 

fechamento, sem ao menos ser considerado um diagnóstico social na qual a escola se 

insere. 

Cabe delinear, de modo breve, a trajetória pessoal e acadêmica que justifica o 

interesse em discutir esta temática. Cada espaço ocupado, cada oportunidade 

concedida, cada observação, forneceu elementos fundamentais para a compreensão da 

necessidade desta investigação. As raízes com o campo foram marcadas na geração 

dos avós que, como muitos trabalhadores, foram expropriados do lugar em que viviam 

para cortejar a expansão do capitalismo. E, como todos os trabalhadores, mesmo sem 

ter tido acesso aos direitos sociais básicos, foram cobrados para serem e estarem na 

dinâmica imposta pelo capital.  

Este movimento, ao ser notado de modo mais amplo, infere nas desigualdades 

sociais, os resultados podem ser observados pelos altos índices de analfabetismo, 

baixíssimos índices de desenvolvimento humano, e lacunas nos acessos às políticas 

públicas no contexto brasileiro. 

Durante o curso de Pedagogia começamos a participar do NUPECAMP 

(Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos Sociais, e Práticas 

Pedagógicas), um espaço fundamental para aproximar nossa atuação da realidade 

camponesa discutida desde os movimentos sociais.  Foi possível participar como 
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bolsista de iniciação cientifica de um projeto de pesquisa
6
 que analisou a condição de 

letramento dos professores da educação do campo. Esta circunstância foi fundamental 

para criar um novo ciclo na formação inicial
7
.  

Em continuidade à pesquisa na Educação do Campo, ao ingressar no 

mestrado, um tema emergente que chamou a atenção, e logo se tornou o foco desta 

investigação foi a política de fechamento de escolas com preocupações vinculadas aos 

princípios da educação do campo, ou seja, a produção da vida, do trabalho, a política, a 

economia, a cultura e a identidade. 

A política de fechamento de escolas, na Região Metropolitana de Curitiba, se 

expressou principalmente pela política de consolidação de escolas rurais desde a 

década de 1976, também pelo impulso da política de transporte escolar desde 1997, e 

pela prática de nucleação de escolas oriunda das características da consolidação 

materializada desde o processo de municipalização das escolas desde a década de 

1996. Concomitantemente à materialidade política e prática das escolas, tem-se a 

dinâmica econômica que se refere ao avanço da agricultura capitalista, seja pela 

mecanização do campo, valorização da monocultura, em conjunto das novas formas de 

exploração do trabalhador e degradação do meio ambiente que contribuíram e 

contribuem para a reconfiguração do acesso à escola que modifica a vida dos 

trabalhadores. Estes elementos são trabalhados no segundo capítulo. 

No cenário brasileiro, a política de consolidação de escolas públicas 

localizadas no campo é fruto de influências nacionais e regionais e da experiência dos 

Estados Unidos da América acumulada desde meados do século XIX. Surgiu para dar 

conta da problemática no que tange à fragilidade estrutural e pedagógica das escolas 

isoladas. Neste sentido, apostaram na unificação destas escolas para responder a 

indicadores educacionais e financeiros com a promessa de estabelecer condições 

                                            
6 Estudo da realidade das escolas do campo na Região Sul do Brasil: alfabetização, letramento e 

formação de professores, aprovado pelo edital 038/2010, que foi financiado pela CAPES - 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

7 Realizamos o trabalho de conclusão de curso de Pedagogia com a pesquisa sobre o currículo oculto 

de uma escola localizada no campo, tendo como categorias de análise a ideologia, as relações de 

poder, os aspectos implícitos e as contradições presentes nesta escola, para incorporar a práxis do 

currículo. 
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dignas para que os alunos pudessem aprender e interagir com outros colegas e 

professores. No estado do Paraná a consolidação imprime seu marco em 1976 

(PEREIRA, 2002). 

Nosso trabalho orienta-se pela pesquisa de abordagem metodológica 

quantitativa e qualitativa, indicando uma análise da política do fechamento de escolas 

que é o contexto real, o que está posto. Neste sentido Gatti explica que as pesquisas 

devem partir “de uma análise crítica do contexto social e da situação real na qual o 

ensino de uma matéria escolar se atualiza. A produção de coerência, orientada para a 

ação, assim como da contextualização social, se torna central”. (GATTI, 2012, p.25). 

A escolha da abordagem quanti-qualitativa teve a intenção de ampliar e 

aprofundar o conhecimento sobre o objeto. Assim, “não se trata de opções radicais, 

mas de definir intensidades nesse continuum” (GAMBOA, 2007, p.94), para dar maior 

visibilidade ao objeto. 

A investigação analisou as contradições da política de fechamento de escolas 

frente à estrutura educacional, bem como sua interferência econômica para os 

municípios da RMC. Neste sentido Gatti explica que: 

A questão central na busca de informações, dados, indícios, para 

determinada pesquisa, não está totalmente e rigidamente vinculada somente 

à técnica utilizada, mas ao processo de abordagem e compreensão da 

realidade, ao contexto teórico-interpretativo, portanto, às formas de pensar, 

de refletir sobre os elementos a reunir ou já reunidos para responder ao 

problema da pesquisa. Uma questão de perspectiva, de concepção, de 

postura diante da realidade e do conhecer (GATTI, 2012, p.30). 

 

As técnicas utilizadas foram: 1) levantamento de dados documentais sobre o 

fechamento e consolidação de escolas; 2) análise dos documentos de fechamento de 

escolas rurais, das Diretrizes da Educação do Campo no âmbito federal, estadual e 

municipal e dos Planos Municipais de Educação; 3) estudo bibliográfico; 4) discussão 

teórica com autores que sustentam a construção da investigação do contexto histórico 

da educação do campo, da questão agrária e da escola pública. 

O método escolhido para elaboração desta pesquisa apoia-se no materialismo 

histórico, pois, conforme afirma Frigotto, “permite uma apreensão radical (que vai à 

raiz) da realidade e, enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da 

transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade 

histórica” (2000, p. 73).  O autor ressalta que: 
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Na perspectiva materialista, o método está vinculado a uma concepção de 

realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, neste 

sentido, antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de mediação no 

processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e 

transformação dos fenômenos sociais (2000, p. 77). 

 

Gamboa explica que pela dialética é possível “conhecer a realidade concreta 

no seu dinamismo e nas inter-relações” (2015 p.38). O autor faz uso de Marx para 

explicar que é pela dialética que se poderá realizar “o processo da construção do 

concreto do pensamento a partir do concreto real” (MARX 1983 apud GAMBOA, 

2015 p.38). 

O concreto real é o objeto a ser investigado e concreto do pensamento seria o 

conhecimento em relação ao objeto. O autor explica que “o concreto é concreto porque 

é a síntese, e a unidade do diverso é o resultado e não o ponto de partida” (GAMBOA, 

2015 p. 38). E conclui dizendo que o “concreto não é um dado empírico, é uma 

totalidade articulada, construída e em construção” (2015 p. 38). 

Importante ressaltar que: 

Quando investigamos, não somente produzimos um diagnóstico sobre um 

campo problemático, ou elaboramos respostas organizadas e pertinentes para 

questões científicas, mas construímos uma maneira de fazer ciência e 

explicitamos uma teoria do conhecimento e uma filosofia. (BACHELARD 

1989 Apud GAMBOA 2015 p. 50). 
 

Gamboa explica que, ao investigarmos relacionamos “o sujeito e o objeto do 

conhecimento e anunciamos uma visão de mundo, isto é, elaboramos, de maneira 

implícita ou oculta, uma epistemologia, uma gnosiologia e expressamos uma 

ontologia” (GAMBOA, 2015 p. 50).  O objeto desta pesquisa é o fechamento de 

escolas e as fontes são os documentos da política de fechamento de escolas localizadas 

no campo na RMC. 

Segundo Gamboa, “a análise epistemológica supõe a compreensão da obra 

cientifica como um todo lógico que articula diversos fatores, os quais lhe dão sentido” 

(GAMBOA, 2015 p. 56-57). O autor anuncia a totalidade que se “produz em 

condições histórico-sociais que a determinam e a caracterizam como única e como 

parte do processo maior da produção do conhecimento humano” (GAMBOA, 2015 p. 

57).  E assim tem-se como categorias o lógico e o histórico. Gamboa explica que “o 
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conteúdo lógico se refere à articulação de noções e categorias que formam uma 

unidade de pensamento ou uma estrutura interna mais ou menos formalizada” 

(GAMBOA, 2015 p. 57). 

Os conceitos centrais da pesquisa são: fechamento de escolas, política 

educacional e educação do campo. A categoria fundamental de análise é a contradição. 

Nesta perspectiva desenvolve-se esta pesquisa, tendo o objeto analisado em 

sua totalidade de determinações, a fim de que os resultados obtidos contribuam para 

chegar ao concreto do pensamento e, assim em síntese elaborada em relação ao 

fechamento de escolas, observe este fenômeno articulado à sua produção lógica e 

histórica. E na dialética para captar o movimento do pensamento e do conhecimento 

do objeto. 

Compreendemos a política de fechamento de escolas, sob a perspectiva da luta 

de classes articulada ao acesso e a permanência dos sujeitos no campo. E, na 

perspectiva dialética, para desvelar as contradições atreladas na estrutura social e 

apontar o resultado desse processo na atual conjuntura. Segundo Frigotto “a dialética 

situa-se, então, no plano de realidade, no plano histórico, sob a forma da trama de 

relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e 

transformação dos fatos” (FRIGOTTO, 2000, p.75). 

Neste sentido evidenciamos elementos que retratam a posição da escola no 

âmbito da esfera governamental, em relação à sua organização, e a função social para 

as comunidades rurais, atrelada a processos mais amplos tais como os usos da terra. Os 

determinantes do fechamento de escolas não respondem apenas as questões ligadas a 

uma ordem intraescolar, mas a um conjunto do todo que compreende a totalidade na 

qual a escola se insere, num processo dialético. Além disso, Caldart (2000) afirma que 

a educação do campo é mais que a escola, pois anuncia pressupostos para um novo 

projeto de sociedade que tem na escola um importante espaço de transformação e de 

contribuição para a materialidade desta concepção. 

A investigação estrutura-se em três capítulos, a saber: o primeiro reflete sobre 

a educação rural como política pública para os povos do campo e a luta dos 

movimentos sociais do campo, e de entidades ligadas a estes movimentos para 
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construção de outro paradigma que está em construção, desde o final da década de 

1990. Neste sentido, este capítulo centra-se na análise da política educacional.  

O segundo capítulo traz alguns determinantes que inferem no fechamento de 

escolas. Fazemos uma conceituação sobre a política de consolidação, a nucleação de 

escolas, o transporte escolar, bem como as interferências da questão agrária nas 

modificações da produção da vida do trabalhador do campo. Além disso, damos 

centralidade às discussões sobre o fechamento de escolas, constituindo diálogos com o 

movimento nacional da educação do campo e os desafios na atual conjuntura. 

No terceiro capítulo evidenciamos o contexto da pesquisa para trazer um 

diagnóstico dos municípios investigados, com dados sobre o número de escolas 

públicas, o grau de urbanização, a extensão territorial, o número da população do 

campo, as organizações coletivas de trabalhadores do campo e o número de escolas 

fechadas no campo a partir dos microdados do Censo fornecidos pelo INEP/MEC. As 

indagações trazidas neste capítulo tem a intenção de contribuir para os debates nos 

municípios e escolas públicas do campo em todo o país, para que a condição do 

fechamento de escolas seja denunciada, mas não apenas frente ao resultado final e, sim 

no que tange aos seus determinantes sociais, principalmente relacionados à produção 

da vida e aos usos da terra; e que a práxis que constitui a sua ação seja um primeiro 

passo de avanço e em conseguinte de transformação. 
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2 POLÍTICA EDUCACIONAL: PERSPECTIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 

EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES DO CAMPO 

 

Este capítulo discute a política educacional sob o ponto de vista da Educação 

Rural e da Educação do Campo. Analisa-se a política educacional, indicando alguns 

elementos conceituais e a sua incidência na atualidade, a partir da construção do 

Movimento Nacional da Educação do Campo. A intenção é demarcar as contradições 

postas na relação entre o Estado e sociedade civil organizada na conquista legal
8
 das 

políticas educacionais. 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DESIGUALDADES SOCIAIS E SOBRE 

POLÍTICA 

 

O Brasil é um país rural e incorpora às suas raízes uma dívida desde a 

educação dos camponeses. Neste sentido, para problematizar a discussão sobre a 

educação do campo precisamos recorrer à Marx e Engels e considerar que “a história 

de todas as sociedades que já existiram é a história de luta de classes” (1998, p.9). Este 

é um determinante fundamental para compreender o campo brasileiro, que está 

submetido a continuas transformações desde implantações tecnológicas e econômicas 

que se forjam nas políticas públicas, neste processo há a luta dos contrários, o capital 

agrário e os camponeses. 

Tal movimento revela expressões de desigualdade em função da fragilidade na 

efetivação de direitos. Todavia, Schlesener nos lembra de que “na sociedade de 

classes, o direito não exprime toda a sociedade, mas a classe dirigente, que ‘impõe’ a 

toda a sociedade aquelas normas de conduta que são mais ligadas à sua razão de ser e 

ao seu desenvolvimento” (GRAMSCI, 1978, p. 73 apud SCHLESENER 2017, p. 4). 

Neste sentido as políticas públicas buscam captar as necessidades das classes 

populares, dando centralidade mais aos interesses burgueses. 

Nesta lógica, a política de fechamento de escolas localizadas no campo surge 

para resolver fragilidades à escolarização dos trabalhadores, uma vez que se expressa 

                                            
8 Indica-se conquista legal, pois a condição de sua efetivação transcende sua homologação. 
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por meio de alianças com a iniciativa privada principalmente no financiamento do 

transporte escolar.  

Não obstante, ao refletir sobre a produção da existência destes sujeitos remete 

a pensar em alguns condicionantes exteriores à escola tais como: sociais, culturais, 

econômicos e políticos. Estes elementos integram-se no percurso histórico de vida dos 

sujeitos do campo por meio de políticas públicas. Com maior incidência temporal 

observa-se a iniciativa da esfera governamental para constituir estratégias às 

necessidades dos coletivos. Em dado momento surgem iniciativas da sociedade civil 

organizada na reivindicação pela efetivação de direitos sociais e conquistas 

significativas em função desta mobilização. Neste leque de disputas, inúmeros desafios 

se colocam aos trabalhadores do campo, e, defender a escola pública torna-se como 

um compromisso intrínseco à produção da vida destes sujeitos. 

Compreendemos que o Brasil é um país extremamente desigual, tanto nos 

contextos urbanos quanto nos espaços rurais. Veiga (2013, p. 43) indica que a 

desigualdade “se manifesta principalmente nas oportunidades, nas escolhas, nas 

opções e, sobretudo, nos direitos que podem ser efetivamente exercidos por essas duas 

partes da população”. 

Souza
9
 (2012, p. 746) explica que os condicionantes históricos do Brasil 

responsáveis pelas desigualdades sociais referem-se à: “concentração da terra e da 

riqueza; cultura patrimonialista com fortes marcas na sociedade civil e no Estado; 

ideologia conservadora no que se refere ao trato da questão social pelos poderes 

legislativo e judiciário, especialmente”. 

A desigualdade no contexto rural, é a mais desigual, excluída e oprimida, 

desde as marcas estruturais instituídas pela “propriedade da terra sob a forma de 

latifúndio e a dominação oligárquico-patrimonialista” no passado, e que se veste sob 

novas formas de dominação da elite conservadora na atualidade. (WANDERLEY 

2000, p. 102-103). 

                                            
9
 A autora apresenta a pesquisa “sobre escolas públicas localizadas no campo, educação e movimentos 

sociais do campo, e decisões do poder judiciário sobre os cursos superiores para beneficiários da 

reforma agrária” (2012, p. 747). 
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Ao tratar da questão social latino-americana, Wanderley (2000 p. 103) indica 

o estudo de Chonchol (2004) “sobre a existência de certas constantes nos sistemas 

agrários latino-americanos, vigorantes desde a época da Conquista e da Colônia, e que, 

apesar das alterações ocorridas, perduram de modo expressivo neste final de século 

XX”. 

Sobre o estudo de Chonchol citado por Wanderley (2000, p. 103-104), 

destacamos no Quadro 1 as constantes existentes na América Latina e os impactos 

destas que infere em uma realidade configurada pela desigualdade:  

 

QUADRO  1 - CONSTANTES NOS SISTEMAS AGRÁRIOS LATINO-AMERICANOS 

CONSTANTE IMPACTOS SOCIAIS 

A concentração de terra sob o domínio de 

bancos, agroindústrias e dos exportadores. 

A existência de uma grande maioria de 

camponeses sem terra, sem emprego fixo, ou 

pequenos proprietários com recursos 

insuficientes para uma subsistência razoável. 

A prioridade à exportação eximindo a 

potencialidade do mercado interno. 

Crescimento demográfico e a desequilibrada 

distribuição da renda. 

A extensão da monocultura. 

 

Consequências: ecológicas e sociais. Sobre as 

sociais há o desequilíbrio entre as 

oportunidades de emprego nos períodos de 

alta intensidade – colheitas ou safras; e os 

períodos de inatividade produtiva, o que se 

traduz em subemprego e desemprego; a 

existência de consideráveis migrações de 

mão-de-obra nas estações, inclusive entre 

países. 

Privação do controle da terra. Obrigando os camponeses a conseguir terra 

com pouco valor ou toma-las por invasões
10

. 

Os camponeses nunca aceitaram as situações anteriormente mencionadas “como um dado 

normal, e lutaram contra elas, com um êxito muito limitado”. 

FONTE: CONCHOL apud WANDERLEY, 2000, p. 103-105. Organizado pela autora, 2016. 

O quadro 1 destaca os principais desafios postos à superação da desigualdade 

configurada a partir da América Latina sob a ótica dos usos da terra. São desafios que 

expõem a questão social e “adensa a luta pela terra, variável em intensidade de nação a 

nação”. Nesta perspectiva, Wanderley (2000, p. 105) explica que “as elites e os 

governos, pressionados por essas lutas, ou buscaram priorizá-las e como resultados 

pífios, ou executaram reformas agrárias mais ou menos abrangentes”. 

                                            
10

 Termo utilizado por Wanderley ao citar a obra de Chonchol (1994). Preferimos o termo ocupar, para 

definir a atuação dos camponeses organizados na luta pela reforma agrária popular. 
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Em termos gerais, Wanderley (2000, p. 105-106) explica que as reformas 

foram possíveis a partir da “estratégia de modernização pelo plano nacional-

desenvolvimentismo, de revoluções ou projetos revolucionários (mexicana, boliviana, 

guatemalteca, cubana, venezuelana, chilena e peruana)”. A autora explica que as 

reformas agrárias ocorreram pautadas, sobretudo, em estratégias econômicas 

enfraquecendo as potencialidades políticas, sociais de forma que consolidasse a 

participação de trabalhadores rurais nas tomadas de decisões nas esferas de poder. 

Segundo Wanderley (2000, p. 106) a atuação dos regimes populistas e os 

revolucionários, “propiciaram uma organização de movimentos camponeses, uma 

tomada de consciência da questão social agrária, e uma presença maior deles nos 

partidos políticos, além da elaboração de legislações favoráveis aos seus interesses”. 

Fato que tornar-se-ia um obstáculo ao controle econômico estadunidense. 

No período de inúmeras mudanças sociais nos anos de 1960 há o incentivo 

para a realização da reforma agrária na perspectiva da Aliança Para o Progresso. Que 

era um programa, estadunidense, que intencionava o controle de ações governamentais 

latino-americanos, contra ações revolucionárias, assim como ocorria em Cuba. 

Além disso, coexistiram “programas setoriais como a SUDENE, SUDESUL, 

INBRA, INDA e INCRA – todos vinculados a situações de assentamento/expansão 

produtiva agrícola e de educação informal para os agrupamentos campesinos” (LEITE, 

2002, p. 41), imbuídos de intenções para a contenção do “expansionismo dos 

movimentos agrários e das lutas camponesas” (Op. Cit). 

É possível compreender que a superação da desigualdade, “depende muito 

mais de uma infinidade de mudanças institucionais do que do crescimento econômico, 

por mais forte que seja”. O autor indica, também, que esta condição passa pela 

“distribuição dos direitos de propriedade ou pelas transferências de renda operadas por 

todas as esferas governamentais” (VEIGA, 2013, p. 44). 

É nesta perspectiva que os movimentos sociais do campo atuaram (e atuam), 

na defesa dos direitos sociais articulados à distribuição justa da terra, em outras 

palavras, pela reforma agrária popular. 

Ao pensar a escola e as expressões de desigualdades compreende-se que elas 

precisam ser superadas desde as estruturas sociais. As infinidades de políticas, 
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programas, avaliações e dados seriam contraditoriamente uma forma sistematizada de 

representar os resultados desiguais nas quais as populações já se inserem e que são 

filtradas por vias da escolarização. Ou seja, os alunos incorporam as desigualdades e já 

chegam desiguais à escola, quando chegam. Neste caso, seria necessário articular 

políticas de superação das desigualdades desde as reais necessidades em que se 

inserem, ou seria necessária sua efetivação? 

Os desafios que integram a desigualdade social sob a ótica da escolarização, a 

partir dos escritos de Molina, Montenegro e Oliveira (2009), referem-se ao acesso 

restrito das populações do campo à etapa da Educação Infantil, aos alunos com 

deficiências (muitas vezes limitados), à permanência para a conclusão do Ensino 

Médio, ao Ensino Superior, bem como a insuficiência da oferta de qualidade e 

desarticulação dos subsistemas de educação técnica e de formação profissional 

continuada. 

Segundo Molina, Montenegro e Oliveira (2009, p. 20) analisam a educação 

brasileira e constatam: 

[...] uma histórica ausência do Estado na oferta deste Direito no meio rural. 

Na história brasileira registra-se que a implantação da escola no território 

rural deu-se tardiamente, e não contou com o suporte necessário do poder 

público, no seu processo de consolidação, fator que até a atualidade em 

muito contribui para manutenção de suas fragilidades. 

 

Os autores referem-se aos dados emergentes no qual o campo se insere. Com 

relação aos índices de analfabetismo é possível observar o quadro 2 que indica o 

percentual de analfabetismo no Brasil entre 2004 e 2014 a partir dos dados do IBGE: 

 

QUADRO  2 – TAXA DE ANALFABETISMO DAS PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS IDADE 

Ano 
Situação de domicílio 

Rural Urbana 

2004 25,8 8,7 

2005 25,0 8,4 

2006 24,2 7,9 

2007 23,3 7,6 

2008 23,4 7,5 

2009 22,6 7,3 

2010 - - 

2011 21,1 6,5 

2012 21,1 6,6 
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2013 20,8 6,4 

2014 20,1 6,3 

FONTE: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004 a 2014. Organização: a autora, 

2016. 

Os dados destacados no quadro 2 indicam os índices de analfabetos no Brasil, 

em relação à população total. Em média, há uma diferença de 75% a mais de 

analfabetos residentes em áreas rurais do que em áreas urbanas. Este dado é destacado 

nas análises de Molina, Montenegro e Oliveira em que indicam os resultados de 2007 

e alertam que “a taxa de analfabetismo mensurada não inclui os analfabetos 

funcionais, o que elevaria sobremaneira este índice já tão alto” (MOLINA, 

MONTENEGRO E OLIVEIRA, 2009, p. 20). 

Outro dado alarmante, analisado pelos autores citados anteriormente, refere-se 

à média de estudo da população rural que, em 2007, era de 4,5 anos, ao mesmo tempo 

em que na área urbana o índice referia-se a 7,8 anos de estudo. Além disso, Molina, 

Montenegro e Oliveira (2009, p. 21) explicam, a partir de estudos desenvolvidos do 

INEP que, “se for mantido o ritmo atual de evolução, sem forte intervenção do Estado 

para reversão deste quadro, a população rural levará mais de 30 anos para atingir o 

atual nível de escolaridade da população urbana” anunciando-se, assim, uma 

preocupação à escolarização da população rural. 

Compreendemos que o analfabetismo no Brasil deve ser combatido, tanto 

entre as populações rurais quanto urbana. Inclusive, é a meta 9 do Plano Nacional de 

Educação que indica a necessária elevação dos índices de alfabetização da população 

de 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e a intenção em extinguir o analfabetismo e 

diminuir em 50% o analfabetismo funcional
11

. 

Sobre a média de estudos da população brasileira, o quadro 3 indica os índices 

de 10 anos, organizado pela diferenciação entre a situação de domicílio: 

 

QUADRO  3 – MÉDIA DE ANOS DE ESTUDOS DAS PESSOAS DE 25 ANOS OU MAIS IDADE 

Ano Situação de domicílio 

                                            
11

 Ressaltamos que, a meta do Plano Nacional de Educação em relação a extinção do analfabetismo no 

país está muito distante da realidade. 
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Rural Urbana 

2004 3,2 7,0 

2005 3,3 7,1 

2006 3,5 7,3 

2007 3,7 7,4 

2008 3,9 7,6 

2009 4,0 7,7 

2010 - - 

2011 4,1 7,9 

2012 4,3 8,1 

2013 4,4 8,2 

2014 4,7 8,3 

FONTE: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004 a 2014. Organização: a autora, 

2016. 

Em relação aos dados indicados no quadro 3 é possível observar uma 

diferença de 69% na média de estudos das populações residentes em áreas urbanas, se 

comparado às populações residentes em áreas rurais. É uma diferença significativa que 

demonstra a disparidade entre as situações de domicílio. Todavia, os dados indicam 

que a idade média de estudos das populações residentes em áreas urbanas é inferior 

aos anos para a conclusão do Ensino Médio, que seria de 13 anos de estudo, sendo um 

forte indicativo para a construção e efetivação de políticas educacionais nas áreas 

rurais e urbanas, dentre as quais destacamos a construção de escolas públicas para 

servir esta população que se encontra marginalizada. 

Esta condição desigual pode ser observada na meta 8 do PNE
12

 - Plano 

Nacional de Educação em que indica a necessidade de: 

 

[...] elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 

último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região 

de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres [...] (BRASIL, 2014, p.33). 

 

                                            
12

 Aprovado em junho de 2014 pelo Congresso Nacional por meio da Lei n. 8.035/2010, para a 

vigência de 2014 a 2024. 
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Nesta meta é possível observar que o Estado assume que há altos índices de 

desigualdade educacional ao tratar das populações rurais, e incorpora metas para 

superação de tais condições no período de vigência deste decênio. 

No que tange à Educação Superior, os dados do PNAD 2007 indicam que 

cerca de 52,5% da população urbana completam a instrução neste nível de educação, 

enquanto que à população rural os resultados indicam 17% (MOLINA; 

MONTENEGRO; OLIVEIRA, 2009, p.21). 

A maior disparidade está na etapa da Educação Infantil, em que “o acesso à 

escola para as crianças de 0 a 3 anos praticamente não existe, já que ínfimos 6,4% das 

crianças estão sendo atendidas” (MOLINA; MONTENEGRO; OLIVEIRA, 2009, 

p.22). 

Molina, Montenegro e Oliveira (2009, p.24), apontam que em relação à 

estrutura das escolas que ofertam o Ensino Fundamental: 

 

75% dos alunos são atendidos em escolas que não dispõem de biblioteca, 

98% em escolas que não possuem laboratório de ciências, 92% em escolas 

que não possuem acesso à internet, 90% em escolas que não possuem 

laboratório de informática, incompreensíveis 23% das escolas rurais ainda 

não possuem energia elétrica. 

 

Sobre a atuação docente, os autores indicam que: 

 

Existem 311.025 funções docentes no ensino fundamental e médio regular 

no campo, representando 17% destas funções em exercício no país; destas 

funções docentes que atuam no ensino fundamental e médio em escolas 

situadas no meio rural, 61% não apresentam formação em curso superior, o 

que significa um contingente de aproximadamente 178 mil professores sem a 

formação adequada. (MOLINA; MONTENEGRO; OLIVEIRA, 2009, p.24). 

 

Em relação ao gráfico 1 a seguir, pode-se observar que o acesso ao Ensino 

Fundamental dos Anos Finais e ao Ensino Médio atende respectivamente, 29% os anos 

finais e 5% o Ensino Médio. 

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DE MATRÍCULAS POR NÍVEL DE ENSINO SEGUNDO A 

LOCALIZAÇÃO BRASIL - 2007 
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FONTE: MEC/INEP – EDUCACENSO 2007. REPRODUÇÃO DE MOLINA; MONTENEGRO; 

OLIVEIRA, 2009, p. 23. 

Esta condição pode ser explicada, também, pela oferta às referidas etapas, 

conforme os dados do INEP/MEC, sobre as escolas públicas localizadas nas áreas 

urbanas e rurais do país no período de 1995 a 2014. Nossa observação atenta-se para o 

exercício de cooperação técnica e financeira entre as esferas municipais, estaduais e 

federais na administração da educação
13

, todavia, indicamos um olhar no que tange à 

competência atribuída aos municípios e estados, entendendo serem mais tangíveis as 

estratégias sociais que demandem a oferta e necessidades locais. Assim, o número 

reduzido de escolas em que exista a oferta das séries finais e o Ensino Médio pode ter 

relações intrínsecas com o baixo índice de matrícula nestas etapas da Educação Básica, 

tornando uma alternativa a matrícula nas escolas urbanas. 

Segundo o INEP/MEC, no período de 1995 a 2014, a oferta de escolas 

estaduais nas áreas rurais chegou ao seu nível máximo, com 15,1%, sendo 20.718 

unidades; concomitantemente, o número de instituições em atividade, vinculadas à 

administração municipal também esteve em processo de diminuição, o que indica que 

o fechamento de escolas incide, sobretudo, nas áreas rurais. 

Tendo em vista os dados do INEP/MEC, observa-se que até 2009 o número 

total de instituições escolares presentes na área rural sempre foi superior ao contexto 

urbano, em 2009 havia 82647 escolas, já na área urbana o número total era de 79984. 

Em outras palavras, as áreas rurais representavam o número de 2.663 escolas a mais 

que o contexto urbano. Apenas a partir de 2010 os microdados do Censo indicam que a 

                                            
13

 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino. (BRASIL, 1988) 
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área urbana representou o maior número de instituições que das áreas rurais. A atenção 

dada ao transporte escolar, desde esta época contribuiu para a diminuição de escolas 

rurais desde 2009.  

Ressaltamos que em 2009 a Lei nº 11.947, de 16 de junho amplia a Lei n
o
 

10.880, de 9 de junho de 2004, no tocante ao transporte escolar, o qual contribui para o 

fechamento de tantas escolas rurais. O número chega a ser assustador, ao observarmos 

que de 2009 a 2014
14

 o número de escolas rurais fechadas foi de 15.728. Este elemento 

será discutido no capítulo 3 quando problematizados sobre o transporte escolar, 

todavia é inegável a indissociabilidade do fechamento de escolas à esta política.  

Conforme os dados indicam mesmo o Brasil tendo o maior número de escolas 

inseridas no contexto rural a atenção a estas escolas sempre esteve vinculada ao 

descaso, político, pedagógico e estrutural. É certo que inúmeras políticas tenham sido 

pensadas, construídas e ofertadas às populações rurais, não obstante partilhavam de 

interesses mais amplos, comprometidos principalmente, mais com o capital do que 

com os trabalhadores. Exemplos concretos são os dados problematizados por Molina, 

Montenegro e Oliveira (2009), bem como pelas inúmeras pesquisas desenvolvidas 

entre teses e dissertações, como aponta Souza (2016a) no livro: “Educação e 

Movimentos Sociais do Campo: a produção do conhecimento no período de 1987 a 

2015”. 

A obra de Souza (2016a) informa a existência de 796 pesquisas realizadas nos 

programas de pós-graduação em Educação no Brasil, que se dedicaram a analisar a 

Educação do Campo e os Movimentos Sociais do Campo sob inúmeras correntes 

teórico-metodológicas para desvelar a realidade na qual o campo se insere. Segundo a 

autora: 

 

[...] Constata-se que o cenário da produção de pesquisas educacionais que 

têm como objeto a educação rural, a Educação do Campo e a relação entre 

educação e movimentos sociais tem sido profícuo no que tange à 

problematização das contradições que marcam o campo no Brasil há séculos 

e no que diz respeito à escolarização dos povos do campo que adquire novos 

contornos com o movimento nacional da Educação do Campo. Afinal, os 

                                            
14

 Destacamos o ano de 2014 pela homologação da Lei nº 12.960, de 2014 que orienta o diálogo com 

as comunidades rurais, bem como um diagnóstico precedido do fechamento da escola. Na sequência 

da pesquisa evidenciaremos os debates acerca desta lei. 
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coletivos do campo colocam em questão o projeto político de campo no 

Brasil e o projeto educacional dos povos do campo. São séculos de exclusão 

e de desigualdade educacional entre os povos do campo, permeados por 

conjunturas e projetos educacionais que fortaleciam o ideário do urbano 

como lugar de desenvolvimento e que ressaltavam o rural como lugar do 

atraso. (SOUZA, 2016a, p. 37). 

 

A exposição de tais desigualdades não tem a intenção de comprovar que o 

acesso às populações residentes nas áreas rurais brasileiras são inferiores às áreas 

urbanas. O que se observa é que a educação brasileira necessita de atenção para a 

superação das inúmeras fragilidades. Todavia a área rural merece centralidade 

principalmente pela invisibilidade histórica enraizada no atendimento desta população. 

E nos enfrentamentos ás inúmeras condições de subalternidade em que 

convivem, tanto nas escolas (quando há), quanto nas comunidades, tais como a 

ausência de: segurança, estrutura nas estradas, atendimento médico, fomento à 

agricultura camponesa. E neste movimento, concordamos com Souza (2012, p.753) 

que explica que “é na tentativa de superar desigualdades e ampliar a discussão de um 

projeto de país que as práticas educativas coletivas ficaram conhecidas como educação 

do campo, em oposição à educação rural”. 

Tendo em vista os fatos apresentados, compreende-se a necessidade 

emergente, de se ampliar e efetivar as políticas educacionais, tal como indicam 

Molina, Montenegro e Oliveira (2009, p. 24). E para compreender o cenário da 

política, a próxima parte do capítulo tece reflexões para inserir o debate do fechamento 

de escolas no âmbito de uma política educacional. 

2.2 REFLEXÕES SOBRE POLÍTICA 

A política indica a existência de interesses para a sua efetivação, e remete 

constatar que no Brasil todas as suas ações estiveram intimamente ligadas ao capital. 

Desde a compreensão das desigualdades existentes, até mesmo em relação às políticas 

conquistadas para sua possível superação. O capitalismo determina a produção da sua 

existência e sua manutenção. 

Nesta lógica, os mecanismos da sua consolidação ocorrem em meio a esfera 

de controle social, o Estado. Brzezinski e Santos indicam que “uma vez criado o 
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Estado, este concentra amplas atribuições políticas” (2015, p. 37-38) como mecanismo 

de poder. 

Segundo Schlesener (2017, p. 6) o Estado é compreendido desde os escritos de 

Gramsci “como articulação entre sociedade política e sociedade civil, ou seja, o Estado 

se caracteriza pelo conjunto da sociedade, em suas relações econômicas, sociais, 

políticas e ideológicas”. A autora complementa e explica que “para Gramsci, 

sociedade política e sociedade civil se articulam e se identificam, ambas formando o 

Estado [...] e isso serve para qualquer Estado, mesmo o liberal” . 

No Estado, as decisões emanadas à sociedade expressam-se em formato de 

política, que se refere à “atividade ou ao conjunto de atividades que, de uma forma ou 

de outra, são imputadas ao Estado moderno capitalista ou dele emanam” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2011 p. 7). Compreende, portanto, ao poder do Estado 

“em atuar, proibir, ordenar, planejar, legislar, intervir, com efeitos vinculadores a um 

grupo social definido e ao exercício do domínio exclusivo sobre um território e da 

defesa de suas fronteiras” (Op. cit). 

Compreendendo ao Estado o exercício do poder, Schlesener (2017, p. 6) 

explica que nesta lógica há divisão da sociedade em classes sociais antagônicas sendo 

que “o Estado defende interesses da classe dominante e, ao mistificar e dissimular a 

sua verdadeira função, contribui para garantir e ampliar as formas de dominação”.  

E neste sentido, a classe dominante compreende no Estado a potencialidade 

das formas de dominação, e não fora dele (BRZEZINSKI E SANTOS, 2015). 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 8) afirmam que uma das estratégias 

contraditórias de atuação do Estado refere-se à implementação de sua face social “em 

um equilíbrio instável de compromissos, empenhos e responsabilidades”. Assim, lança 

preocupações em relação às necessidades sociais, e anuncia certa neutralidade em 

relação aos interesses que o mantém. Em outras palavras seria uma falsa 

imparcialidade. 

A sustentação do Estado se dá a partir de alguns mecanismos, tais como: 

“moral, material, cultural e política dos cidadãos, através dos serviços e do 

atendimento às múltiplas necessidades e direitos da sociedade, entre eles, a educação” 

(LEITE, 1999, p. 18). Para tanto, a atuação do Estado remete sua dupla face, ora 
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ocultada ora explicitada a qual se pode observar no histórico das leis brasileiras a 

articulação entre o público e o privado. E, principalmente a preocupação internacional 

com o desenvolvimento do país, a exemplo da atuação do Banco Mundial nos 

resultados das avaliações em larga escala. 

De outro lado, as “políticas públicas, particularmente as de caráter social, são 

mediatizadas pelas lutas, pressões e conflitos entre elas” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011 p. 8). E nesta condição constituir uma análise sobre políticas 

públicas é, ao mesmo tempo, observar a totalidade que a envolve: o movimento do 

capital e os “antagônicos e complexos processos sociais que com ele se confrontam” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011 p. 8). 

Leher e Motta indicam que há um contrassenso ao articular a ação neoliberal 

às medidas estatais, tendo em vista que na gênese do liberalismo está presente a 

intenção da livre concorrência do mercado desprendida das ações do Estado. Segundo 

os autores, ao realizar um exame acerca do que é o neoliberalismo
15

 é possível 

apreender que se refere a “uma produção que tem muito de estatal; por isso, a 

existência de políticas educacionais neoliberais é cabível e, na perspectiva dominante, 

inevitável” (LEHER; MOTTA, 2012, p. 578). 

Para Frigotto (2015, p. 221-222), na “ideologia neoliberal, o sucesso depende 

do esforço e do investimento individual”. O autor aponta que, a partir da leitura do 

neoliberalismo, a responsabilidade de acesso a direitos sociais referem-se única e 

exclusivamente da escolha de cada indivíduo, demonstrando um desconhecimento da 

realidade social bem como das condições determinantes em que se inserem. 

Tal ideia de liberdade individual é ilusória, pois “não existe uma natureza 

humana constitutiva da liberdade, visto que somos historicamente condicionados e nos 

                                            
15

 O termo “neoliberalismo” é recente, data do ano de 1945, e é utilizado, em geral, para denotar a 

adesão à doutrina liberal de tradição anglo-saxã que afirma ser a liberdade do indivíduo dentro da lei a 

melhor forma de alcançar, por meio de métodos pragmáticos, a prosperidade e o progresso. O cerne 

dessa noção é a defesa do capitalismo de livre mercado. O Estado somente deve intervir para 

restabelecer a livre concorrência econômica e a iniciativa individual. Para compreender o significado 

das políticas educacionais neoliberais – particularmente, a atuação da iniciativa privada e, mais 

amplamente, do capital na educação brasileira – e, a contrapelo, as iniciativas dos trabalhadores em 

prol do caráter público da educação estatal, como é o caso da Educação do Campo, é importante 

destacar, inicialmente, que o neoliberalismo realmente existente não possui uma conceituação precisa 

e consolidada, pois as suas práticas não correspondem exatamente às que a ideologia neoliberal 

propaga como doutrina e princípios. (LEHER; MOTTA, 2012, p.578). 
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fazemos no processo de socialização no qual conquistamos a liberdade” (GRAMSCI, 

1978 apud SCHLESENER 2017, p. 5). Esta explicação anuncia que a meritocracia é 

forjada como opção individual, todavia as condições sociais são determinadas e 

configuram a realidade na qual os sujeitos se inserem, podendo ser modificada desde a 

luta coletiva pela efetivação de direitos daqueles que se assemelham. 

Em virtude do neoliberalismo, bem como de sua incidência sobre a 

exploração, acúmulo individual do capital (por meio de bens e serviços), o resultado 

refere-se ao “desenvolvimento da miséria e da pobreza material da massa trabalhadora, 

sob novas formas de exploração da mais valia” (LEITE, 1999, p. 22). 

Todavia, no desenvolvimento da atuação do Estado, tem-se a ênfase da 

sociedade civil
16

 no decurso dos mecanismos de ação, seja a partir de enfrentamentos, 

ou de aproximações em determinados tempos históricos. 

A partir das reflexões sobre sociedade civil e Estado, Souza (2012, p. 753) 

explica que a Educação do Campo, em contraponto à Educação Rural: 

 

[...] é uma frente de luta e de enfrentamentos com o Estado, ao mesmo 

tempo em que se encontra ao lado do Estado e dentro das instâncias 

governamentais em inúmeros projetos e programas. Trata-se de uma esfera 

pública marcada pela contradição e pela luta contínua, em que sociedade 

civil e sociedade política se encontram para a efetivação de direitos sociais. 

É uma esfera pública tensa, em que o dissenso é a mola propulsora das 

tensões ideológicas, políticas e jurídicas, também necessárias para o avanço 

da democracia. 

 

Nesta lógica é possível apreender que em meio a tantas contradições 

envolvidas na relação do Estado, bem como na sua governabilidade, as potencialidades 

de transformações sociais devem estar entendidos no seio de sua atuação, como 

potencialidades de provocar mudanças políticas e jurídicas (SOUZA, 2012). 

Desde leituras Gramscianas, Munarim (2014, p. 143) afirma que a “Educação 

do Campo tem como questão central o Estado [...], ainda que com vistas a transformá-

                                            
16

 A tese de Katia Aparecida Seganfredo (2014) intitulada “Comitê estadual da educação do campo: a 

materialização da luta política no âmbito da educação do campo no Paraná” contribui com uma análise 

sobre a relação entre governo e sociedade civil organizada no âmbito da educação do campo no estado 

do Paraná. Para tanto, análises mais elaboradas podem ser encontradas no trabalho da autora. 
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lo
17

”. Em outras palavras, é a participação da sociedade civil nas tomadas de decisões 

do Estado, para forjar a construção e, contribuir na cobrança, para a efetivação dos 

direitos sociais. 

A contradição é uma categoria que compreende esta relação, como afirma 

Cury (1995, p.31) em que a dialética seria a sustentação da realidade, pois “todo real é 

um processo que contém, sem encerrar, o possível numa unidade de contrários”. O 

autor aponta que ao revelar as contradições na qual se insere é possível observar 

pressões que contribuem para as transformações. 

Nesta lógica, Gohn (2011, p. 337) explica que “os movimentos sociais 

tematizam e redefinem a esfera pública, realizam parcerias com outras entidades da 

sociedade civil e política, têm grande poder de controle social e constroem modelos de 

inovações sociais”. E neste sentido, na tensão provocada a partir dos enfrentamentos, é 

possível dar visibilidade às desigualdades em que se inserem. 

Observa-se a partir das reflexões acerca da política que há um movimento 

fortemente sustentado nas relações de poder que inferem nos rumos das estratégias e 

ações materializadas na sociedade. Não significa que as condições são determinadas e 

não constituem possibilidades de mudanças, mas sim que são determinadas 

historicamente e atuam num movimento de interesses. Assim necessitam de reflexão 

sobre a totalidade de elementos que a integram, sobre as intencionalidades que a 

amparam, bem como as necessidades coletivas e individuais que são postas no 

conjunto histórico. 

Em que pese às decisões do Estado comprometer-se à lógica do modo de 

produção capitalista, segundo Schlesener (2017, p.13) cabe à classe trabalhadora 

“conhecer a estrutura do Estado, os limites ideológicos nas suas novas dimensões, 

principalmente a partir do contínuo trabalho de desinformação dos meios de 

comunicação de massa”. E nesta lógica vislumbrar outro modo de produção. 

                                            
17 Para Fernandes, o PRONERA é “ [...] uma das mais importantes experiências de educação popular 

que reúne Estado e sociedade civil, representados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, movimentos camponeses, sindicais de agricultores familiares e diversas 

universidades públicas em todos os estados. (FERNANDES, 2012, p.19). 
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É possível apreender que a política de fechamento se expressa em meio à luta 

de classes e forja interesses que transcendem os da classe trabalhadora. Uma vez que 

acompanham a fragilidade de outras necessidades sociais, como a falta de terra, de 

saúde, de trabalho etc. Nesta perspectiva há interesses do capital em incorporar desde a 

realidade camponesa um novo modelo de trabalhador do campo, no sentido que 

intensifique o conjunto de exploração na qual já convivem. Cabe, portanto, a 

organização política para metamorfosear esta relação fazendo pesar os interesses dos 

trabalhadores junto ao Estado. 

A condição de desvelamento da realidade é possível a partir da apropriação 

dos elementos da totalidade que formam o conjunto do todo, ou seja, é preciso 

compreender que as políticas, em determinando momento histórico, foram 

desenvolvidas a partir de um conjunto de mobilizações e com intenções, ou seja, não 

são neutras. Ao observar esta dinâmica é possível empreender mecanismos de 

resistências ao estado atual das coisas e provocar processo de intervenções, tal como o 

movimento da Educação do campo vem delineando a partir do coletivo que integra, 

entre trabalhadoras e trabalhadores do campo, expostos, esquecidos e invisíveis, 

historicamente, em meio às reais demandas sociais em que conviviam, e convivem até 

hoje. 

2.2 POLÍTICA EDUCACIONAL: MOVIMENTO DE INTERESSES DO CAPITAL 

E RESISTÊNCIAS POPULARES NO CONTEXTO DO CAMPO 

  

Esta parte do texto anuncia os espaços de atuação do Estado no exercício das 

tomadas de decisões que se constituiu em políticas públicas voltadas aos trabalhadores 

do campo. Compreendemos que ao pensar a educação rural em contraposição à 

educação do campo, enquanto concepções de educação é preciso destacar que “há 

fundamento epistemológico e pedagógico” para se diferenciá-las, “destacando que esta 

não supera aquela” (SOUZA, 2015a, p.2). É o que vamos tratar ao longo do texto, 

também. 

O primeiro paradigma posto na sociedade brasileira é a Educação Rural, 

produzida historicamente a partir de frentes assistencialistas, de fixação do homem do 

campo, de controle político, em defesa à elite latifundiária. A Educação Rural constitui 
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o modelo de escolarização sob novas formas de dominação visando o controle dos 

trabalhadores para mantê-los vinculados ao projeto do capitalismo agrário. 

Ao debater esta temática, começamos com a apresentação de um dado que não 

tem como vir à pesquisa sem expressão de indignação, por imprimir a face sórdida do 

capitalismo pela sua dominação, coerção, exploração e subalternização. Destacamos a 

atuação dos trabalhadores rurais em práticas análogas ao trabalho escravo no campo na 

RMC. 

Em especial nos anos 2008 2009 e 2012, na área norte desta região, foram 

registradas denuncias de exploração dos trabalhadores rurais que foram submetidos a 

condições análogas ao trabalho escravo. 

Em 2008 no município de Cerro Azul 5 empresas foram processadas com a 

denúncia de trabalho escravo sendo: Campinhos Reflorestamento Ltda 9 trabalhadores, 

Clama Comércio de Madeira Ltda. 7 trabalhadores, Fazenda da Valorem 8 

trabalhadores, Fazenda de Eusmar de Paula Pereira 30 trabalhadores, Fazenda da 

Ambiental Paraná Florestas S/A 16 trabalhadores. Todos os trabalhadores foram 

libertados. Neste mesmo ano, no Paraná foram 13 empresas denunciadas envolvendo 

391 trabalhadores. (CPT, 2008) 

No Brasil tal condição se expressa com a violência a qual os trabalhadores são 

submetidos, com relatos de ameaças de morte, agressões, humilhações, contaminação 

por agrotóxico, acidente de trabalho, omissão/conivência, tentativa de assassinato, 

tortura, intimidação (CPT, 2008). 

No ano de 2009 no Paraná, 19 empresas estiveram envolvidas em denúncias 

de trabalho escravo totalizando 227 trabalhadores. Em Adrianópolis a empresa 

Fazenda Ipanema/J.A.R. Sobral/CompetAgroflorest S/A com 12 trabalhadores, Cerro 

Azul na fazenda Fazenda Pinhal Grande empresa Brasil Timber Ltda envolvendo 40 

trabalhadores, o município de Doutor Ulysses na Fazenda Itapirapuã envolvendo 19 

trabalhadores, Serraria Dutra envolvendo 4 trabalhadores e na fazenda Ari Fogaça da 

Silva Sengés envolvendo 6 trabalhadores. (CPT, 2009) 

No Brasil, neste mesmo ano, foram 240 empresas denunciadas envolvendo 

6231 trabalhadores, sendo que 4283 foram libertados e desta porção cerca de 108 eram 

menores. (CPT, 2009) 
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Em 2012 no município de Tunas do Paraná a Fazenda da Pinuscam - 

Ind.Com.de Madeira e Transportes Ltda foi houve denuncia por práticas análogas ao 

trabalho escravo envolvendo 15 trabalhadores. (CPT, 2012). Em 2013 no município de 

Campina Grande do Sul a empresa P.O.S. Administração e Participação de Bens Ltda 

foi denunciada por envolver 14 trabalhadores, submetidos à exploração na produção 

do Pinus (CPT, 2013). 

Assim, tem-se como compreensão de que falamos de uma realidade de campo 

forjada desde o Estado capitalista que favorece tais condições. Um Brasil que submete 

humanos ao trabalho escravo, por ser o resultado de uma opção de campo, do 

agronegócio, da mercadoria, do lucro. Ao contrário do campo que tem uma função 

social que reconheça a humanidade dos trabalhadores que produzem sua existência ali. 

Falamos de uma lógica perversa, excludente, que expressa verdadeiramente a 

desigualdade que está posta e que muitas vezes é naturalizada e invisível. 

Tais dados expressam as condições da exploração do trabalho na área em que 

há maior concentração de plantação de Pinus
18

 na RMC. Nesta região os sujeitos do 

campo são trabalhadores assalariados ou trabalhadores temporários (muitas vezes não 

são da região) e que se submetem a tais condições por necessidade. Ainda destacamos 

que as denúncias nem sempre são feitas, pois os trabalhadores não compreendem tais 

atitudes como indignas ao exercício de seu trabalho, ou muitas vezes precisam se calar 

para sobreviver.  

A Comissão Pastoral da Terra
19

 (CPT) tem uma campanha para combater o 

trabalho escravo no Brasil, pois explicam que “o trabalho escravo rebaixa a pessoa a 

uma condição de não ser humano, a coisifica, submetendo-a a uma profunda 

humilhação [...] muitos trabalhadores, ao relatar a situação nas fazendas, dizem que 

foram ‘tratados pior do que animal’” (CPT
20

, 2010). 

E neste sentido, entendemos que problematizar tais condições de exploração 

nas escolas, com os estudantes e com as comunidades rurais, potencializará a 

superação deste quadro. Pois a realidade será anunciada e questionada. O 

                                            

18
 Os dados sobre a produção na RMC podem ser observados no terceiro capítulo. 

19 A CPT desde 1985 sistematizam e publicam os dados sobre os conflitos no campo bem como sobre 

a exploração dos trabalhadores, como forma de denunciar a realidade.  

20
 Reportagem: “De olho aberto para não virar escravo”. 
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conhecimento historicamente produzido far-se-á como um meio para que o sujeito 

reconheça sua vida nesta dinâmica e poderá articular-se para reivindicar outra 

realidade. 

A educação das áreas rurais e urbanas da RMC não problematiza sobre o 

projeto de campo dos municípios, com isso resulta num processo de naturalização das 

desigualdades. Salvo alguns municípios que buscam uma prática problematizadora e 

dialogam com a realidade desde um olhar crítico para a realidade, todavia não realizam 

articulações mais amplas para compreender as expressões do agronegócio na RMC. 

Ao mesmo tempo, têm-se programas financiados por grandes empresas do 

agronegócio que realizam parcerias com os municípios para desenvolver projetos que 

fazem apologia ao capitalismo agrário, que incute uma falsa compreensão dos 

impactos do agrotóxico, dos usos de sementes transgênicas, que ocultam os impactos 

ambientais dos plantios de fumo, soja e, do reflorestamento, provocam o consumo 

exacerbado e que aos poucos modificam as expressões culturais das comunidades 

rurais projetando desigualdades extremas. 

Isto nos orienta que, na medida em que não há diálogo com a prática social 

dos estudantes, há o fortalecimento do desenvolvimento de campo capitalista. Aquele 

que forma o sujeito para se inserir no modelo de trabalhador assalariado, formado pelo 

sistema para cumprir ordens e servir ao proprietário da terra. 

Quando tratamos desta lógica de entendimento de campo, cunhada pelo modo 

de produção capitalista ao mesmo tempo tratamos da educação rural em suas 

expressões desenvolvidas desde a escola. É a educação existente na grande maioria das 

escolas localizadas no campo na RMC, no estado do Paraná e no Brasil. 

Na educação rural os sujeitos são os filhos dos trabalhadores rurais, sendo, 

portanto voltada aos camponeses. A escola compreende o mesmo padrão da escola 

urbana, que desconhece a produção da vida dos trabalhadores e imprime a valorização 

externa à realidade. Além disso, refere-se à educação que visa oferecer com fragilidade 

a habilidade de ler e escrever, sem problematização e reflexão sobre a realidade. 

Resultando em altíssimos índices de analfabetismo no campo (RIBEIRO, 2012). 

Algumas expressões de como os sujeitos do campo eram compreendidas na 

história da educação brasileira, mais centralizado na lógica da Educação Rural pode 
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ser destacado da obra de Souza (2015, p. 4) em que a autora aponta: 1) os 

trabalhadores do campo eram compreendidos como rústicos dependentes de 

atendimento educacional técnico e higienista, 2) não era reconhecidos nas políticas e 

práticas escolares, 3) tinham acesso a conteúdos que fortaleciam a lógica 

urbanocêntrica, 4) metodologias voltadas à instrução distanciadas da realidade cultural 

e da produção da vida dos trabalhadores, 5) forte marca do coronelismo nas relações 

entre professores e alunos traduzindo a lógica de dominação da sociedade “criando 

conformismo e subserviência”. A autora destaca que estas relações forjaram-se “em 

meio a processos de resistência”. 

 Tais expressões, destacadas pela autora expressam a historicidade da 

educação rural que se faz presente na realidade. Podemos considerar que estas 

condições são intimamente ligadas à formação dos professores que é realizada, na 

maioria das vezes, desarticulada da realidade camponesa. Isto resulta no “desinteresse 

em estabelecer relações com as comunidades, quando encaminhados a trabalhar nas 

áreas rurais” (BOSCO, 1981 apud RIBEIRO, 2012, p. 296). 

Faria e Souza (2016, p. 176-177) realizaram pesquisa sobre a formação 

continuada dos professores que atuam nas escolas localizadas no campo, na RMC e 

contataram que a maioria dos professores efetivaram a formação inicial e continuada 

desde instituições
21

 da iniciativa privada. Além disso, os autores destacam que: 1) o 

debate da educação do campo é muito incipiente em virtude das condições estruturais 

destes municípios marcados pelas relações de poder, da concentração de terra, e 

clientelistas, 2) uma forte investida de grupos empresarias na formação inicial e 

continuada dos professores que atuam em escolas rurais, na medida em que são, na 

maioria, ofertados pelo setor privado, com ideologias que reforçam a educação rural, e 

são realizados às pressas sem espaço para problematização, 3) são realizados na 

modalidade a distância
22

, firmando uma formação individualizada e principalmente 

voltada a compreensão da educação reduzida aos espaços da escola, 4) parcerias 

desvinculadas da atenção político-pedagógica da realidade camponesa, portanto com a 

                                            

21 Principalmente em instituições que não são Universidades. 

22 Os autores indicam que esta realidade, da formação dos professores, precisa ser acompanhada pelos 

movimentos sociais, uma vez que “delas depende o grau de conhecimento e de criticidade dos 

docentes e de suas praticas pedagógicas” (2016, p. 177). 
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consolidação do empresariamento da educação e 5) a ausência e fragilidade (quando 

há) do debate da educação do campo nos cursos de formação de professores no Brasil. 

O legado da educação rural no Brasil se faz presente e é explicado pela sua 

articulação ao projeto de campo desde a atenção do Estado capitalista para a sua 

manutenção. Verifica-se que inúmeros programas estiveram voltados a atender as 

populações rurais, mas intimamente ligadas à lógica econômica do campo. 

Segundo Calazans (1993), a educação rural já se expressava desde o século 

XIX, mas com o Ruralismo Pedagógico é que ganhou corpo, desde as articulações 

para fortalecimento do modelo industrial que aflorava no país. 

Ribeiro (2012, p. 298) explica que os defensores do ruralismo Pedagógico 

defendiam uma educação diferenciada para as populações rurais e “a existência de 

uma escola que preparasse os filhos dos agricultores para se manterem na terra e que, 

por isso mesmo, estivesse associada ao trabalho agrícola e adaptada às demandas das 

populações rurais”. Todavia a autora explica que tais intenções não se efetivaram. 

Neste cenário, inúmeras propostas de atendimento às populações rurais 

estiveram envolvidas desde projetos estabelecidos com o MEC e agências de fomento 

norte-americanas, pois desde um olhar externo consideravam que “as populações 

rurais estariam sendo marginalizadas do desenvolvimento capitalista” (RIBEIRO, 

2012). 

A educação rural voltava-se a resolver um problema intitulado “atraso rural” 

que se referia às regiões identificadas pela produção pré-capitalista, além disso, 

compreendia que tal atraso seria uma condição do camponês a ser superada
23

. Todavia 

conforme os autores explicam que a Educação rural “transforma-se em falsa solução 

uma vez indicada para resolver um falso problema, o chamado atraso rural” 

(CALAZANS, CASTRO E SILVA, 1981, p. 164-166). Pois a intenção em oferecer 

atenção ao camponês era para submetê-lo a lógica do modo de produção capitalista. 

A escola rural, segundo Gritti (2003, p. 154) “tem sido a instituição onde a 

exclusão e as desigualdades produzidas a partir do processo desigual de acesso à terra 

foram corporificadas”. A autora explica que a escola revela-se distante da realidade 

                                            

23 Os autores indicam que é uma concepção linear de evolução. 
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dos camponeses, além disso, construída na contradição sendo localizada fisicamente 

no meio rural, mas produzida na “lógica urbano-industrial” (IDEM, Ibidem). 

Sobre a Educação Rural é possível apreender alguns elementos do que seria a 

política educacional desta concepção: 1) programas/políticas e projetos vinculados às 

experiências, essencialmente, norte-americanas, 2) intencionalidades com vistas ao 

desenvolvimento econômico do país, intimamente, ligadas ao modo de produção 

capitalista com ações de exploração, subalternização e dominação, 3) constituição de 

programas para impedir o êxodo rural, 4) configuração das populações em áreas rurais 

em sujeitos atrasados, 5) programas criados para as populações rurais com interesses 

de homogeneizar as relações de trabalho, que foram construídas sem o mapeamento 

das reais necessidades em que se inseriam. 

A educação no meio rural, ao longo da história contou com propostas a partir 

da esfera governamental, todavia nunca foi tratada com centralidade. As iniciativas 

contavam como critérios: baixos investimentos e articulação a interesses econômicos 

de desenvolvimento. Além disso, mesmo com inúmeras tentativas não conseguiu 

superar as desigualdades na qual a população rural se inseria. Pois o objetivo central 

era a capitalização do camponês. 

Ribeiro (2012, p. 299) explica que “a educação rural funcionou como um 

instrumento formador tanto de uma mão de obra disciplinada para o trabalho 

assalariado rural quanto de consumidores dos produtos agropecuários gerados pelo 

modelo agrícola importado”. A autora explica que por isso, foi necessária uma 

mudança dos conhecimentos produtivos sustentáveis, desde as experiências culturais 

de produção da vida, de modo que tornasse os trabalhadores submetidos ao modelo do 

capital agrário.  

Hoje a educação rural se expressa com a intenção de habilitar os camponeses a 

“práticas modernas de cultivo do solo consonante aos novos processos de exploração 

exigidos pela modernização das empresas capitalistas no campo” (CALAZANS, 

CASTRO e SILVA, 1981, p. 165). Os autores apresentam um movimento desde a 

década de 1980 que reflete o campo na atualidade. A condição do camponês 

proletarizado. 
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Tratamos da Educação Rural, compreendendo-a como uma concepção que foi 

historicamente construída e que se faz presente nas escolas localizadas no campo que 

se distanciam de um debate sobre a educação do campo. 

Por educação rural entendemos ser toda herança histórica, construída com 

intenções bem articuladas desde a escolarização da população do campo para a 

subordinação do trabalhador ao modo de produção capitalista. Tais ações políticas e 

econômicas fracassaram para superar as desigualdades sociais, principalmente, pois 

nunca estiveram próximas de materializar a reforma agrária
24

 popular, assim como 

discutem os movimentos sociais organizados. 

Ao mesmo tempo em que o movimento do capital domina as relações de 

trabalho do campo, criam-se alternativas vestidas de resistência e luta, que 

intencionam principalmente organização, produção, movimentos que visam pensar 

outra escola, outro campo e outra pedagogia (GRITTI, 2003, p. 156). A autora fala de 

movimentos organizados pelos trabalhadores do campo os quais trataremos na 

próxima parte do texto. 

 

2.2.1 Educação do trabalhador do campo: construção dos sujeitos 

 

Desde a década de 1980 e de 1990 movimentos sociais de trabalhadores do 

campo reivindicam a construção de outro paradigma de sociedade e de educação. 

Começam movimentos e articulações dos trabalhadores por outra educação, que 

tivesse as experiências camponesas reconhecidas, empreendidas desde a luta e a 

resistência às formas de exploração do modo de produção capitalista. 

  Para Souza a educação do campo se dá no contexto da luta de classes e é 

resultado da experiência coletiva dos movimentos sociais tendo como protagonistas os 

povos do campo compreendidos pela diversidade dos sujeitos coletivos (2015, p.3). 

                                            
24 Por reforma agrária entendemos ser um conjunto de politicas públicas que reúne educação, saúde, 

moradia, e principalmente o conhecimento para novas frentes de produção. O debate da reforma 

agrária passa pela função social da terra, a qual ainda não foi instituída no Brasil, por conta de 

interesses voltados aos grandes empresários ligados ao agronegócio que entendem este espaço 

importante para a concentração de terra e por consequência de renda. A reivindicação dos movimentos 

sociais do campo é que se materialize a reforma agrária popular, para suscitar a divisão justa da terra 

bem como a construção e materialização de políticas públicas que excluam as desigualdades sociais. 
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Para tanto, a autora destaca que quando falamos em Educação do Campo é 

fundamental reconhecer a existência dos sujeitos que a conformam, compreender que 

estes são os protagonistas e que sua atuação se dá no cenário da relação de forças entre 

capital e trabalho. 

Ao colocar em pauta as reflexões trazidas por Freire em Pedagogia do 

Oprimido, podemos compreender a educação rural e educação do campo inseridas nas 

reflexões trazidas pelo autor. 

A educação rural como concepção de educação tradicional - a bancária; a qual 

os conteúdos são distantes da vida dos sujeitos, há intencionalidade apenas na 

transmissão do saber a partir de práticas tradicionais como decorar os conteúdos, há a 

incorporação de políticas e práticas individualistas e competitivas na qual infere na 

transferência do insucesso do aluno ao seu próprio esforço, ou seja, professor e aluno 

são apenas objetos. A única preocupação nesta concepção de educação é a relação 

quantitativa, linear, em repassar o conteúdo distanciado da prática social do aluno e 

retomar ao fim do período para anunciar o resultado final. 

Já a educação do campo pode ser entendida como a dialógica - 

problematizadora. Pois há uma preocupação com o conhecimento e com a prática 

social do aluno. Busca-se processos de conscientização, a crítica surge como 

interrogação social, destaca-se e a construção de um processo emancipador, que tem 

como princípio a consciência política e as ações coletivas. 

Nesta perspectiva, Arroyo (2009, p. 18) destaca que “as ações coletivas, os 

movimentos sociais trazem outras pedagogias, outros critérios de pensar, de organizar 

e sistematizar o conhecimento” e com construção a partir de suas demandas, é que é 

possível ser reconhecido e reforçar a sua identidade de classe para contribuir para a 

materialização de outra concepção de sociedade. 

Esta constituição, de sistematização da sociedade que se quer, dos caminhos a 

trilhar, foi possível a partir da organização de encontros à níveis nacionais, locais e, 

também, internacionais, que são desenvolvidos desde a década de 1990 para 

problematizar a realidade na qual se insere o campo brasileiro. Dentre os encontros, o 

primeiro foi protagonizado pelo Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). 



52 
 

Segundo Souza (2012, p. 754-755): 

 

O grande impacto em relação aos povos do campo, nos anos de 1990, adveio 

dos resultados do I Censo da Reforma Agrária do Brasil (1997). Por esse 

censo, dos 161.556 beneficiários da reforma agrária indagados, 46.577 eram 

analfabetos; 15.600 possuíam alfabetização incompleta; 66.796 possuíam 

alfabetização completa até a quarta série; 16.490 tinham entre a quinta e a 

oitava séries concluídas; 3.720 tinham o ensino médio, 187 o superior 

incompleto e 295 o superior completo. Esses dados fundamentaram as ações 

dos movimentos sociais, pois era urgente lidar com tamanha desigualdade 

social. A criação do Pronera, em 1998, teve como um dos propósitos 

modificar essa realidade escolar. 

 

Esta prática configura a ação dos movimentos sociais, tendo em vista que estes 

“realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas [...] atuando em 

redes, constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela 

inclusão social” (GOHN, 2011, p. 336). 

São frentes de lutas que colocam o campo como lugar de produção de vida, 

em todas as suas dimensões. Estas não se constituem de forma ingênua, mas como 

mecanismo expressivo de indagações. Assim, os movimentos sociais colocam o campo 

da contradição em debate questionando os determinantes conjunturais que demonstram 

o avanço do agronegócio, a partir da agricultura capitalista, concomitantemente à 

resistência de trabalhadores da agricultura familiar camponesa para sobreviverem no 

campo.  

O primeiro Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma 

Agrária (I ENERA) foi realizado em 1997, em meio às discussões do cenário 

neoliberal na qual está expressa no manifesto que, “destrói a nação e aumenta a 

exclusão social”, e dada à situação houve a condição de posicionamento “rebeldia 

organizada e da construção de um novo projeto” (ENERA, 1997). A expressão 

destacada no manifesto referia-se a necessária atuação do movimento de base para 

reivindicar a efetivação da Reforma Agrária popular, e em consequência as 

transformações no campo. O encontro foi possível, também, a partir do apoio 

financeiro e político do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

As principais indagações pontuadas no manifesto do I ENERA referiam-se à 

situação de extrema miséria e de injustiças presentes no campo e principalmente pelo 
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altíssimo índice de analfabetismo. As proposições para tais mudanças referiam-se pela: 

1) a defesa por escola pública localizada no campo em todos os níveis de ensino e para 

todos os sujeitos, 2) a constituição de uma escola comprometida com as demandas na 

qual a comunidade se insere
25

, 3) a necessária organização de educadores vinculados a 

coletivos com clareza “política, competência técnica, valores humanistas e socialistas”, 

4) a luta por escolas públicas em todos os assentamentos e acampamentos, tendo como 

princípio a participação da comunidade. 

Um destaque para o anuncio de que o manifesto do I ENERA indicava o 

necessário fortalecimento da identidade do meio rural26, como condição fundante para 

o desenvolvimento e para as transformações no campo, “baseadas na justiça social, na 

cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização da cultura 

camponesa” (ENERA, 1997). 

As provocações realizadas pelos educadores e educadoras da reforma agrária, 

falavam da necessária transformação que deveria ser realizada no campo, 

evidenciando que os esforços advindos da esfera governamental não contribuíram para 

a superação de desigualdades enraizadas historicamente. A partir do momento em que 

os sujeitos que integram a realidade, a qual está sendo indagada, participam 

efetivamente das proposições junto ao Estado, é possível estabelecer políticas públicas 

para transformar tais relações, o movimento contrário é ineficaz, pois não contempla 

as reais demandas. 

Outro elemento fundamental ocorrido no I ENERA foi a provocação de um 

representante da UNICEF, presente no evento “vocês não podem guardar essa 

experiência, segurar essa experiência de educação escolar somente para os assentados. 

Porque não lançar uma ação, iniciar uma ação que vá além disso e se faça então 

política geral?!” (MUNARIM, 2014, p. 147). Além disso, pode-se observar como 

último item pontuado no manifesto, que indicava: “conclamamos todas as pessoas e 

                                            
25

 A base para esta escola: uma pedagogia “que se preocupe com todas as dimensões da pessoa 

humana e que crie um ambiente educativo baseado na ação e na participação democrática, na 

dimensão educativa do trabalho, da cultura e da história do povo” (MST, 1997). 

26
 Esta identidade veio a ser nomeada por Educação do campo a partir da I Conferência Por uma 

Educação Básica do Campo em 1998. Todavia, as indagações, proposições constituídas neste encontro 

são partes fundantes de toda a trajetória histórica, política e pedagógica construída na concepção da 

Educação do Campo. 
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organizações que têm sonhos e projetos de mudança, para que juntos possamos fazer 

uma nova educação em nosso país, a educação da nova sociedade que já começamos a 

construir
27

” (ENERA, 1997). 

Concomitantemente à provocação feita para materializar em formato de 

política geral as indagações realizadas no I ENERA
28

, há o convite a outros coletivos e 

sujeitos a integrarem a concepção de educação e sociedade que haviam começado a 

construir. E, segundo Munarim (2014, p. 147) é neste momento que 

[...] se fortalecem as condições subjetivas das organizações sociais 

promotoras daquele evento e motiva-se a projeção de momentos 

subsequentes de ações ordenadas, com vistas a se instalar um processo 

contínuo de luta, inicialmente por Educação Básica no Campo. 

No ano seguinte, em 1998, em Luziânia – Goiás, ocorre a I Conferência 

Nacional Por uma Educação Básica do Campo, organizado antecipadamente por 20 

encontros estaduais e que reuniu aproximadamente “1000 delegados de todo o país e 

mais 150 convidados de diversas universidades”, além disso, houve a participação de 

outros movimentos sociais, não sendo apenas o MST (MUNARIM, 2014, p. 147). 

Esta conferência constitui marco fundamental à Educação do Campo, pois 

indica o necessário trabalho de luta pela educação básica do campo na mesma 

dinâmica de luta por um projeto popular de desenvolvimento do campo e de Brasil. Os 

destaques trazidos como compromissos e desafios referem-se: 1) assumir as práticas 

de educação básica os mesmo princípios de transformação da sociedade, 2) incorporar 

valores de “cooperação, solidariedade, justiça, o zelo pela natureza”, ao mesmo tempo 

em que se propõe romper com os valores imbuídos pelo capitalismo que inferem no 

individualismo e consumismo, 3) valorizar as culturas do campo, desde as práticas de 

interação e transformação, quanto à memória e expressões culturais e saberes 

                                            
27 A partir dos escritos de Souza evidenciamos a realidade na qual as escolas se inserem, na RMC, 

algumas se caracterizam a partir concepção da educação rural, mas anunciam elementos incorporados 

em suas práticas e políticas inspirados a partir da concepção da educação do campo construída no seio 

das lutas dos movimentos sociais. Esta discussão é extremamente importante, tendo em vista que o 

contexto da RMC não está organizado, em seu todo, por movimentos sociais (com exceção do 

município da Lapa). Porém, ao comprometer-se com concepção teórica da educação do campo, que 

surge a partir da luta dos movimentos sociais, há inspirações nesta perspectiva que aproximam o 

debate entre as entidades que não são vinculadas aos movimentos sociais. 
28 Importante ressaltar que em 1997 também ocorreu a Marcha Nacional pela Reforma Agrária, que 

reivindicava o Massacre de Eldorado dos Carajás (PA) ocorrida em 1996, em que resultou na morte de 

19 Trabalhadores Sem Terra. Além disso, em 1995 houve o Massacre de Corumbiara (RO). 
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construídos, 4) provocar a construção e efetivação de políticas públicas observando as 

condições de qualidade e do direito à educação básica, 5) constituir estratégias de 

superação do analfabetismo primando por práticas que valorizem e que tenham como 

ponto de partida os saberes e as “linguagens que o povo domina”, firmando a 

implantação de políticas de formação de Jovens e Adultos, 6) “formar educadoras e 

educadores do campo”, tendo por base um projeto político-pedagógico que dê 

centralidade às pautas do desenvolvimento de campo a que se propõe, e que contribua 

para apropriação da identidade camponesa, e assim “construir a referência de uma 

nova pedagogia”, 7) elaborar uma proposta de educação básica do campo, no sentido 

que contribua para a base do conhecimento cientifico a valorização da “cultura, 

identidade, dos povos do campo: tempos, ciclos da natureza, mística da terra, 

valorização do trabalho, festas populares”, e assim exige novas organizações para as 

escolas, tendo por base o contexto em que se inserem, 8) partilhar das tomadas de 

ações em conjunto com a comunidade, 9) acreditar na construção de outra educação, 

tendo a perspectiva de formação de sujeitos que comprometam a desencadear outros 

processos de transformação social, e por fim, 10) efetivar os compromissos e desafios 

dispostos na conferência, pois “a pedagogia do diálogo deve ser combinada com a 

pedagogia da ação” (I CONFERÊNCIA POR UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DO 

CAMPO, 1998). 

Assim, destaca-se que a partir de 1997 (I ENERA) e seguido de 1998 (I 

Conferência) os Movimentos sociais e entidades ligadas a estes movimentos 

constituem outra concepção de educação, intitulada como educação do campo, que 

surge para interrogar as fragilidades enraizadas no campo a partir da concepção de 

educação rural. Segundo Munarim (2014, p. 147): 

[...] é possível, então, dizer que se instala de vez um movimento organizado 

pelos próprios movimentos e organizações sociais do campo, com a 

participação de setores universitários, para ordenar uma pauta de suas 

reivindicações junto ao Estado, no que diz respeito à educação escolar. 

 

No conjunto das articulações e fortalecimento da Educação do Campo, bem 

como do Movimento Nacional da Educação do campo que estava em 
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desenvolvimento
29

, é construída uma proposta “governamental de Educação e para a 

reforma agrária [...] apresentada ao governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou 

sendo base do ainda hoje existente PRONERA (Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária)” (MUNARIM, 2014, p. 146). 

Santos (2012, p. 629) explica que o PRONERA é uma política pública, da 

esfera governamental, que atua “na educação formal de jovens e adultos assentados da 

Reforma Agrária e do crédito fundiário e para a formação de educadores que 

trabalham nas escolas dos assentamentos ou do seu entorno e atendam a população 

assentada”. Importante ressaltar que o PRONERA vai além da oferta da formação da 

EJA. Desde a Educação Básica, mas também na oferta de cursos do Ensino Superior 

com cursos de Licenciatura e Bacharelado.  

O contexto da criação do PRONERA era o da “mobilização dos sem terra por 

todo o território nacional à sensibilidade da sociedade brasileira em torno da causa, 

mobilizada após o massacre de Corumbiara, em Rondônia, em 1995, e de Eldorado 

dos Carajás, no Pará, em 1996” (SANTOS, 2012, p. 630). 

Segundo o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

(2016), sobre o histórico do PRONERA: 

 
Em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria Nº. 10/98, o Ministério 

Extraordinário de Política Fundiária criou o Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (Pronera), vinculando ao Gabinete do Ministro e 

aprovou o seu Manual de Operações. No ano de 2001, o Programa foi 

incorporado ao Incra. É editada a Portaria/Incra/nº 837, aprovando a edição 

de um novo Manual de Operações. Em 2004, frente à necessidade de 

adequar o Pronera às diretrizes políticas do atual Governo, que prioriza a 

educação em todos os níveis como um direito social, foi elaborado o Manual 

de Operações, aprovado pela Portaria/Incra/Nº 282 de 16/4/2004. (BRASIL, 

2004). 

 

Esta política surge pelas reivindicações dos movimentos sociais, para unir a 

luta por reforma agrária e por educação no conjunto de ações demandadas pela 

realidade concreta do campo brasileiro, interessante observar que conforme indicado 

no histórico do PRONERA, este programa esteve vinculado ao Ministério 

                                            
29

 Segundo Munarim (2014, p. 144) O Fórum Nacional da Educação do Campo (FONEC) é um marco 

desse movimento, 2010. Todavia as articulações iniciadas nestes dois encontros permitiram a 

visibilidade da educação e do campo brasileiro, desde a criação de frentes para cobrar a efetivação de 

políticas públicas bem como para acompanhar o desenvolvimento delas. 
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Extraordinário de Política Fundiária, depois foi incorporado ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário a partir do INCRA. 

Entendemos como uma contradição ter um programa que envolve a educação 

não ser articulado ao Ministério da Educação. O MEC era bem secundário nesta 

relação com o movimento social na discussão da educação do campo, pois não 

reconhecia tal expressão como produção coletiva. As universidades também 

invisibilizavam as discussões sobre a Educação do Campo, além de diversos setores 

sociais. Isto demonstra que o reconhecimento dos sujeitos e da produção de vida 

coletiva não era uma preocupação que necessitasse de agenda nas pautas do Estado. 

Concordamos com Munarim (2014, p. 150) quando apresenta que: 

Esse programa governamental já nasce como proposta construída no 

primeiro ENERA. Começando com a alfabetização de adultos, chega hoje 

até a pós-graduação
30

. Afeto não ao Ministério da Educação, mas ao da 

Reforma Agrária, a partir do PRONERA. Também e principalmente, o MEC 

passou a ser território de disputa, por parte do Movimento que se engendrou, 

pela instituição de programas especiais e normatização da educação aos 

povos que vivem no campo. 

 

Santos (2012, p. 630) explica que com os resultados do I PNERA
31

 (Pesquisa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária) apresentou os índices sobre a escolaridade 

da: 

[...] população e a situação das 8.679 escolas localizadas nos assentamentos 

e concluiu que, em média, 23% da população declarava-se analfabeta; a 

oferta de educação fundamental até os quatro anos iniciais atingia patamares 

aceitáveis, mas a educação fundamental completa e o ensino médio eram 

negligenciados para aquela população; e menos de % tinha acesso ao ensino 

superior. 

 

A partir destes resultados, a visibilidade dada ao contexto de atuação do 

PRONERA se ampliou, assim tornou-se fundamental estratégias de oferta e 

desenvolvimento de projetos que atendessem as necessidades das populações em 

consequência da conclusão dos níveis de ensino que existia no âmbito do programa. 

Segundo Santos (2012, p. 630) “os próprios movimentos sociais passaram a demandar 

projetos de cursos superiores, inicialmente restritos à área de pedagogia e 

                                            
30

 Munarim diz da ampliação do PRONERA a partir da aprovação do Decreto Presidencial 7352 de 

2010. 

31
 Realizada pelo INCRA/ PRONERA em conjunto com o INEP/MEC (SANTOS, 2012, p. 630) 
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licenciaturas, posteriormente ampliados para outras áreas, como as de Ciências 

Agrárias”. 

Todavia, em vista da imensa visibilidade conquistada na luta dos movimentos 

sociais e de entidades ligadas à estes movimentos foi possível provocar processos de 

intervenção para a aprovação de diretrizes operacionais para a Educação Básica nas 

escolas do campo em 3 de abril de 2002. Esta diretriz traz elementos importantes para 

pensar a organização das escolas localizadas no campo.  

Dentre os artigos previstos da Diretriz de 2002, o Parágrafo único do artigo 2º 

deste documento faz indicativos do que seria a identidade da escola do campo, no 

sentido que afirma que: 

[...] é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 

ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 

memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 

disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 

associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 

coletiva no país. (BRASIL, 2002, p.1) 

 

É possível considerar que a realidade na qual a escola se insere definirá sua 

identidade. Além disso, observa-se que há indicativos de atender as demandas dos 

saberes e das experiências dos movimentos sociais como potencialidade 

transformadora das escolas localizadas no campo. 

Os artigos que seguem, tratam das articulações que as diretrizes de 2002 

estabelecem com outras leis maiores, tais como a Constituição brasileira de 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases nº 9394 de 1996. Infere ainda na prerrogativa de 

universalizar a “Educação Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico” tanto 

nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais (BRASIL, 2002). Além destas considerações, 

outra demanda importante a ser considerada nesta diretriz, diz do investimento das 

escolas do campo a serem assegurados mediante a legislação do financiamento da 

educação no Brasil, e sobre a formação de professores em que pode ser observado nos 

artigos 14º e 15º, da referida diretriz, sobre o atendimento das modalidades ofertadas 

nas comunidades, sobre a infraestrutura das escolas, sobre o deslocamento dos alunos 

quando o atendimento não puder ser ofertado na própria comunidade, bem como da 

remuneração e da formação continuada em vistas às ações previstas na LDB 9394/96. 



59 
 

Em 2004, tem-se o marco da criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) “instituída no segundo ano do Governo Lula, 

na estrutura do MEC, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade – SECAD para, entre outras atribuições, cuidar também da Educação do 

Campo” (MUNARIM, 2008, p.12). A secretaria contava com uma coordenação 

específica para a Educação do Campo
32

. 

A partir de 2011 a SECAD passa a acrescentar dentro de suas ações, o eixo de 

“inclusão” criada pelo decreto presidencial n.º 7.690, de 2 de março de 2012 revogado 

pelo decreto 7.480, de 16 de maio de 2011 que dispõe da estrutura regimental do 

Ministério da Educação e passa a ser SECADI - Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Vale ressaltar que há uma diretoria que trata da 

Educação do Campo, educação Indígena e para as Relações Étnico-Raciais, e uma 

coordenação específica para a Educação do Campo com a Coordenação Geral de 

Políticas de Educação do Campo. Um importante espaço de visibilidade à Educação 

do Campo. 

Na atualidade, passagem de 2016 para 2017, destacamos o desmonte da 

SECADI tendo em vista os cenários políticos vividos. Há uma ofensiva da esfera 

governamental na medida em que se efetiva o descompromisso com esta frente, um 

exemplo expressivo é o desmonte desta Secretaria com a exoneração de 23
33

 

assessores. 

Entendemos que esta ação visa enfraquecer a participação da sociedade civil 

no desenvolvimento de políticas e programas no tocante a atuação desta secretaria, 

tendo em vista o espaço de ações afirmativas que se tinha ali. Compreendemos que o 

desmonte da SECADI limita inúmeras articulações de atuação da sociedade civil, 

dentre as quais o acompanhamento das metas do PNE configurando em primeiro lugar 

a sua estagnação e em conseguinte em perdas para a educação. 

Em 2008 é aprovada a Resolução nº. 2 de abril de 2008 que estabelece as 

Diretrizes Complementares para o desenvolvimento de políticas de atendimento da 

                                            
32 Coordenação Geral da Educação do Campo. 
33

 A exoneração foi publicada no DOU de 2/6/2016 pelo Ministro da Educação Mendonça Filho 

nomeado pelo Presidente do Brasil Michel Miguel Elias Temer Lulia, após a destituição da presidenta 

titular Dilma Rousseff. 
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Educação Básica do campo. Este documento anuncia orientações quanto a organização 

das escolas localizadas no campo. 

Em 2010 é aprovado o Decreto nº. 7352 de 4 de novembro de 2010, que 

dispõe da Política de Educação do campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA). Segundo Santos (2012, p. 631): 

A lei decreto constituem avanços no que se refere ao novo status conferindo 

ao PRONERA, de política permanente, instituída no âmbito do ordenamento 

jurídico do Estado brasileiro, sendo estes os instrumentos necessários à 

continuidade da política independentemente do governo em exercício. 

Esta condição ocupa-se de um avanço para a Educação do Campo, tendo em 

vista que é uma política que atende às demandas dos camponeses, dos trabalhadores do 

campo, e também por tornar-se uma política de educação do campo incorporando o 

caráter de lei. Concordamos com Santos (2012, p. 631) quando aponta que o 

PRONERA vem contribuindo para frentes educativas e para o “desenvolvimento de 

campo que tem a Reforma Agrária como vetor”, assim uma política construída a partir 

das lutas dos trabalhadores e constituída por estratégias que visem a ampliação a 

outros níveis de ensino dos trabalhadores do campo. 

Para Fernandes (2012, p. 19), “o PRONERA começou preocupado com a 

Educação Básica e hoje atua em todos os níveis, tendo um papel importante na 

formação técnica e no Ensino Superior, inclusive na Pós-Graduação”. 

Em relação ao decreto 7.352/2010 um dos objetivos desta política é “superar 

as defasagens históricas de acesso à educação escolar pelas populações do campo” 

(BRASIL, 2010). A união assume o compromisso de prestar apoio técnico e financeiro 

visando à “ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às 

populações do campo em seus respectivos sistemas de ensino” (BRASIL, 2010). 

Os mecanismos de ação para ampliar o acesso à: outros níveis de ensino, 

possibilitar fomento à política de transportes escolares, ampliação à construção de 

materiais didáticos, à formação específica para os gestores e profissionais da educação 

que atuam nas escolas localizadas no campo, ao acesso ao Ensino Superior, à educação 

profissional e tecnológica, à oferta da educação infantil e à Educação de Jovens e 

Adultos. 
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Importante ressaltar que a Política de Educação do Campo orienta a adoção de 

outras metodologias diversificadas para a formação de professores, que atendam às 

especificidades do campo, tais como a pedagogia da Alternância. No que tange aos 

projetos político-pedagógicos das licenciaturas, o documento indica que deve articular 

a “interação entre o campo e a cidade e a organização dos espaços e tempos da 

formação, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação” (BRASIL, 2010). 

Outras alternativas metodológicas são direcionadas a partir do Decreto 

presidencial, tais como: 1) a “organização e funcionamento de turmas formadas por 

alunos de diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de ensino, 

especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental
34

, 2) a organização da 

Educação básica e do Ensino Superior em regime de alternância, 3) possibilidades de 

organização do calendário escolar em decorrência aos períodos produtivos e climáticos 

de cada região. 

O Programa Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO) atua por 

meio de estratégias para a promoção da qualidade da educação no campo, no que tange 

à “formação dos professores, produção de material didático específico, acesso e 

recuperação da infraestrutura e qualidade da educação no campo em todas as etapas e 

modalidades - Decreto nº 7.352/2010” (MEC, 2015). Além disso, o PRONACAMPO 

“é resultado de um processo de construção da Educação do Campo que tem no 

PRONERA a sua gênese” (FERNANDES, 2012, p. 20). 

O PRONACAMPO organiza-se em quatro eixos de atuação, a saber: 1) Gestão 

e Práticas Pedagógicas, 2) Formação Inicial e Continuada de Professores, 3) Educação 

de Jovens e Adultos e Educação Profissional, 4) Infraestrutura Física e Tecnológica. 

Conforme pode-se observar no quadro 4: 

 

QUADRO  4 – EIXOS DE ATUAÇÃO DO PRONACAMPO 

EIXO POLÍTICAS AÇÕES 

Gestão e 

Práticas 

Programa Nacional do 

Livro Didático - PNLD 

 Aquisição e disponibilização de coleções 

com metodologias específicas voltadas à 

                                            
34

 Classes multisseriadas. 
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Pedagógicas 

 

Campo 

 

realidade do campo e com conteúdos 

curriculares que favoreçam a interação 

entre os conhecimentos científicos e os 

saberes das comunidades. 

Programa Nacional 

Biblioteca da Escola 

— PNBE Temático 

 

Disponibilização de obras de referência, 

elaboradas com base no reconhecimento 

e na valorização da diversidade humana, 

voltadas para estudantes e professores 

dos anos finais do ensino fundamental e 

do ensino médio. 

Mais Educação 

Campo 

 

Acompanhamento pedagógico; 

Agroecologia; Iniciação Científica; 

Educação em Direitos Humanos; Cultura 

e Arte Popular; Esporte e Lazer; 

Memória e História das Comunidades 

Tradicionais. Os planos de atendimento 

devem ser definidos de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico das unidades 

escolares e desenvolvidos por meio de 

atividades que ampliem o tempo, os 

espaços e as oportunidades educativas, na 

perspectiva da educação integral. Para o 

desenvolvimento dessas atividades 

devem ser formadas turmas de 20 a 30 

estudantes, levando em consideração as 

diferentes faixas etárias, os espaços de 

aprendizagem e o repertório de 

competências e habilidades a ser 

desenvolvido, atendendo 

preferencialmente, todos os estudantes 

matriculados nas escolas do campo. 

Formação 

Inicial e 

Continuada 

de Professores 

 

Formação Inicial e 

Continuada de 

Professores 

Cursos de Licenciatura em Educação 

do Campo – PROCAMPO - tem como 

base a realidade dos povos do campo e 

quilombola e a especificidade da 

organização e oferta da educação básica 

às comunidades rurais. 

 

Licenciatura para professores do campo, 

na modalidade presencial e a distância, 

por meio de edital específico no âmbito 

do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica — 

PARFOR/CAPES 

Escola da Terra 
Promover a formação continuada de 

professores para que atendam às 

necessidades específicas de 

funcionamento das escolas do campo e 

daquelas localizadas em comunidades 

quilombolas, oferecer recursos: livros do 
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PNLD Campo e Kit pedagógico que 

atendam às especificidades formativas 

das populações do campo e quilombolas, 

apoiar técnica e financeiramente aos 

estados, Distrito Federal e municípios 

para a ampliação e a qualificação da 

oferta de educação básica às populações 

do campo e quilombolas em seus 

respectivos sistemas de ensino. 

Educação de 

Jovens e 

Adultos e 

Educação 

Profissional 

 

EJA Saberes da Terra 
Com base na Lei nº 12.695/2012 será 

disponibilizado recurso financeiro aos 

sistemas de ensino para a oferta do 

primeiro ano de novas turmas de 

educação de jovens e adultos integrada à 

qualificação profissional e apoio técnico 

para a elaboração da proposta pedagógica 

de ensino fundamental de acordo com a 

matriz de referência do Programa Saberes 

da Terra, compreendendo os princípios 

da alternância, da educação do campo, 

educação popular e desenvolvimento 

sustentável, está prevista a realização de 

encontros e seminários para a articulação 

entre as secretarias, instituições federais e 

movimentos sociais, bem como a 

formação de coordenadores pedagógicos 

e educadores no âmbito da Rede 

Nacional de Formação de Professores — 

RENAFOR, para a construção de 

referenciais e o desenvolvimento de 

práticas político pedagógicas que 

possibilitem a formação integrada dos 

jovens e adultos do campo quanto as suas 

relações sócio–históricas, políticas e 

culturais. 

Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego 

Acesso à educação profissional e 

tecnológica aos jovens e trabalhadores do 

campo e quilombolas, disponibilizando 

vagas nos cursos de formação inicial e 

continuada (FIC) e no Programa Escola 

Técnica Aberta do Brasil (e–Tec).  

Infraestrutura 

Física e 

Tecnológica 

 

Construção de 

Escolas 

Disponibilizar recursos financeiros para a 

construção de escolas com projetos 

arquitetônicos específicos e padronizados 

para a educação do campo, que 

contemplam módulos pedagógicos de 2, 

4 e 6 salas de aula, módulos 

administrativo, de serviço e para 

atividades práticas de agroecologia.  

Inclusão Digital 
Disponibilizar equipamento de 
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informática, possibilitando o uso de 

recursos da educação digital e melhores 

condições de participação dos professores 

nos processos de formação e 

planejamento das aulas. 

PDDE Campo – 

Programa Dinheiro 

Direto na Escola 

 

Os recursos financeiros são liberados em 

favor das escolas de educação básica do 

campo que possuam Unidade Executora 

Própria (UEx) devendo ser empregados 

na contratação de mão de obra para 

realização de reparos ou pequenas 

ampliações e cobertura de outras 

despesas, que favoreçam a manutenção, 

conservação e melhoria de suas 

instalações, bem como na aquisição de 

mobiliário escolar e na concretização de 

outras ações que concorram para a 

elevação do desempenho escolar. 

PDDE Água e Esgoto 

Sanitário – Programa 

Dinheiro Direto na 

Escola 

 

Os recursos financeiros devem ser 

empregados na aquisição de 

equipamentos, instalações hidráulicas e 

contratação de mão de obra, necessários à 

construção de poços, cisternas, fossa 

séptica e outras formas que assegurem 

provimento contínuo de água adequada 

ao consumo humano e esgotamento 

sanitário. 

Luz para Todos na 

Escola 

 

As escolas sem fornecimento de energia 

elétrica, conforme informações do Censo 

Escolar terão atendimento prioritário no 

Programa Luz para Todos do Ministério 

de Minas e Energia. 

Transporte Escolar 

 

Disponibilizar transporte escolar 

conforme a demanda apresentada pela 

Secretaria de Educação no PAR. A ação 

prevê a entrega de lancha escolar a 

gasolina (20 lugares) e a diesel (31 e 53 

lugares); bicicletas escolares e capacetes 

e ônibus escolar em quatro modelos: 

pequeno (29 lugares), 4x4 (23 lugares), 

médio (44 lugares) e grande (59 lugares). 

FONTE: MEC/INEP, 2015. 

 

Os eixos de atuação do PRONACAMPO demonstram diversas ações 

construídas para atender as demandas das escolas, nos âmbitos da aquisição de livros 

didáticos, programa nacional da biblioteca escolar, mais educação campo, formação 

continuada de professores, escola da terra, EJA saberes da terra, Programa Nacional de 
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Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Construção de Escolas, Inclusão Digital, 

Programa Dinheiro Direto na Escola, Luz para Todos na Escola, Transporte Escolar. 

São frentes importantes para garantir a qualidade das escolas localizadas no campo. 

Ressaltamos que estas políticas têm sua gênese na luta dos movimentos sociais do 

campo em especial o MST e entidades que se aproximam deste movimento. 

Compreendemos que estes movimentos ao organizarem as pautas de 

reivindicação, firmam a escola que querem, e em consequência qual sociedade quer se 

transformar. Concordamos com Fernandes (2012, p. 21) quando o autor aponta que o 

PRONERA e o PRONACAMPO são “políticas fundamentais para a promoção das 

comunidades rurais desde que sejam pensadas no paradigma da questão agrária
35

”. 

O retrato destacado nesta parte indicou as potencialidades de atuação entre a 

sociedade civil organizada com o Estado, bem como indicou alguns dos resultados 

conquistados a partir de enfrentamentos dos movimentos sociais. Esta condição 

promoveu a visibilidade das fragilidades históricas presentes no campo brasileiro. 

Neste cenário com inúmeras contradições tem-se a construção de políticas públicas. 

Observamos que o movimento das demandas tem sua gênese na sociedade civil, e que 

a efetivação de tais demandas foi mediada pelo Estado, num processo de contradição, 

e fundamental para a efetivação. 

No entanto, no tocante à constituição da escola pública localizada no campo, 

compreendemos que este foi um cenário de implantação de políticas construídas a 

partir da esfera governamental para os sujeitos do campo, numa dinâmica contrária à 

defendida pelo Movimento da Educação do Campo. Uma política expressiva à 

temática aqui investigada é a Consolidação de escolas rurais que destacamos no 

capítulo 3. 

2.3 EDUCAÇÃO DO CAMPO NO PARANÁ: GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 

A década de 1990 marca um período importante para a história do Brasil, por 

conta, principalmente, da configuração econômica em que se definiam as ações do 

Estado orientado a partir de uma leitura neoliberal. Esta é, também, a conjuntura em 

                                            
35

 Segundo Fernandes (2016, p. 33) paradigma da questão agrária tem como ponto de partida a luta de 

classes para explicar as disputas territoriais e suas conflitualidades na defesa de modelos de 

desenvolvimento que viabilizem a autonomia dos camponeses. 
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que “a sociedade civil organizada foi convocada pelos governos para participar de 

processos e experiências do tipo parceria na busca de soluções de problemas como o 

analfabetismo e a assistência social” (SEGANFREDO, 2014, p.94). 

Munarim (2006, p. 15) destaca que desde a criação do MEC (Ministério da 

Educação e Cultura), somente neste milênio é que houve espaço para a construção de 

políticas públicas, que tivesse como preocupação as necessidades dos próprios sujeitos 

do campo. Esta condição foi possível “a partir do atual governo
36

, pois se dispôs a 

criar um espaço formal para acolher e coordenar as discussões em torno da elaboração 

de uma política nacional de Educação do Campo”. O MEC abre espaço de diálogo 

com a sociedade civil, ou seja, articula relações com o Estado, contudo os sujeitos 

organizados “já vinham sedimentando as bases de uma política pública de Educação 

do Campo” (IDEM, p. 16). 

Assim, é fundamental atentar o reconhecimento conquistado pelos 

movimentos sociais, que Munarim (2006, p. 17) definiu a “origem do processo de 

instituição de uma política pública de Educação do Campo, que ora se empreende 

também no interior do aparato estatal”. 

Munarim (2006) atenta para as contradições postas nesta relação, uma vez que 

ao adentrar o aparato público coexistem obstáculos e desafios à luz da materialidade 

da educação do campo. O autor indica que no dilema da esfera pública está posta a 

visão universal que infere em construções fragmentadas das políticas públicas da 

educação do campo, sendo uma necessária renúncia, em determinados elementos, para 

sua efetivação. Neste movimento, de luta de hegemonia, é possível então: 

[...] entre os próprios sujeitos sociais e nas suas relações com o Estado, eles 

reivindiquem a ação do Estado como educador, mas procurem, ao mesmo 

tempo e a partir de suas próprias experiências pedagógicas, informar e 

mesmo influir diretamente nessas ações que se dão dentro do sistema público 

(MUNARIM, 2006, p. 17).  

O que podemos apreender é que, para se efetivar uma política da Educação do 

campo, desde as especificidades originadas nas demandas dos camponeses é 

necessária “a análise da natureza das relações estabelecidas entre sociedade civil e 

                                            
36

 À época, o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva, vinculado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT). Permaneceu no poder de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011. 
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governo, compreensão das diferenças políticas e das tensões vividas no espaço 

público” (SOUZA, 2007, p.411). 

A educação do campo é do campo, “pois sua origem está na prática social dos 

movimentos sociais e não pensada a partir da esfera governamental
37

” para os povos 

do campo, porém os direitos sociais devem ser garantidos desde a esfera pública. 

Para compreender a conjuntura política, Souza e Rotta (2008) explicam que, 

as demandas da sociedade civil adentram as pautas da esfera governamental por meio 

da contradição. As autoras explicam que a sociedade civil organizada a partir da 

década de 1980 anuncia à sociedade a necessidade de efetivação de direitos sociais, 

nos anos 1990, em uma conjuntura política marcada pelo neoliberalismo “a sociedade 

civil organizada foi convocada pelos governos para participar de processos e 

experiências do tipo parcerias na busca de soluções para problemas como o 

analfabetismo e a assistência social” (2008, p.226). Tais expressões marcaram 

inúmeros desafios, posto que o diálogo representava ao mesmo tempo a mediação 

política junto ás disputas no espaço da governabilidade. 

Uma das primeiras experiências educacionais da Educação do Campo no 

Paraná realizou-se em 1990, período em que “foi criado o Programa Paz na Terra, que 

tinha como propósito amenizar as tensões sociais no campo” (SOUZA e ROTTA, 

2008, p. 225). As autoras explicam que em função das “necessidades educativas dos 

povos do campo”, foi criado neste período, também, o Programa Especial Gente da 

Terra. 

Outra importante experiência que marca a relação sociedade civil e estado 

ocorre na década de 1990, com a articulação entre as universidades públicas, a saber: 

UFPR, UEPG, UEL e UEM; “juntamente com o MST, implementaram no estado 

projetos em parceria, vinculados ao PRONERA” (SEGANFREDO, 2014, p.97). 

Segundo Hernandez e Araújo (2010 p.316), o Pronera no Estado do Paraná 

iniciou em 1999 com o atendimento de 1.477 alunos, “mediante a promoção de cursos 

de alfabetização e ensino fundamental voltados para jovens e adultos”. 

                                            
37

 Fala da professora Maria Antônia de Souza, enquanto fazia orientação de nosso texto da dissertação 

no dia 8 de agosto de 2016. 
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A visibilidade dada às políticas públicas, a partir das necessidades dos 

trabalhadores do campo, iniciou com os encontros estaduais ocorridos no Estado. 

Seganfredo (2015, p. 97) indica que o I Encontro
38

 ocorreu em 1998 na capital do 

Estado e tratou de temas sobre a necessidade de materializar políticas voltadas à 

produção da vida dos seus sujeitos, bem como a compreensão da educação como 

componente fundamental ao trabalhador do campo. 

Houve, também, a realização do II Encontro Estadual realizado em caráter de 

Conferência em novembro do ano de 2000, no município de Porto Barreiro, que 

contou com a participação de entidades do governo e da sociedade civil. A carta 

compromisso deste encontro marca a necessidade de organização dos coletivos do 

campo para firmar a efetivação de políticas públicas, assim como destacamos: 

Essa ausência de Políticas Publicas dificulta sobremaneira a construção de 

uma educação de qualidade pelos povos do campo (pequenos agricultores, 

agricultores familiares, camponeses, assentados, sem-terra, posseiros, 

assalariados, vileiros, indígenas, quilombolas e atingidos por barragens). Na 

inexistência das políticas públicas, nasceram diversas experiências que estão 

construindo propostas de uma educação do campo (PORTO BARREIRO, 

2000). 

Assim, ao visualizar a precária condição na qual estavam expostos, estes 

coletivos assumem compromissos vinculados à formação política para a consolidação 

do projeto de sociedade defendido pelo movimento nacional da educação do campo. 

Estes compromissos e pautas referem-se, também, à valorização do camponês, ao 

incentivo à reflexão da realidade campesina (na universidade e em outros espaços 

formativos), além de “ampliar a capacidade de articulação para organizar as demandas, 

propor e executar políticas públicas específicas para os diferentes níveis e modalidades 

da Educação do Campo” (CARTA DE PORTO BARREIRO, 2000). 

A partir das experiências coletivas desta conferência é que se constituiu a 

Articulação Paranaense Por uma Educação do Campo. Seganfredo (2014, p.98) 

apresenta que o documento concluiu que: 

[...] a maioria das dificuldades para implementação de uma educação de 

qualidade no campo é resultado das políticas governamentais, que exclui o 

campo do âmbito de desenvolvimento, não questiona a questão fundiária e 

                                            

38 Encontro Estadual Por Uma Educação Básica do Campo, realizado em Curitiba de 26 a 28 de junho 

de 1998. 
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ressalta que, diante da ausência de políticas públicas de qualidade aos povos 

do campo, nascem diversas experiências educativas, particularmente, em 

cada grupo: indígenas,  

Sem-terra, quilombolas, etc. Ressalta que o compromisso comum nessas 

propostas educacionais é a valorização do desenvolvimento humano e a 

construção de um projeto popular de desenvolvimento para o país.  

Tais conclusões retratam elementos da dívida histórica que a sociedade tem 

para com os trabalhadores do campo, desde a disputa dos direitos: a terra, à escola à 

vida; até a própria negação de suas experiências pedagógicas, políticas e culturais. 

Embora este reconhecimento não constitua, em si, em mudanças estruturais, anuncia 

visibilidade na perspectiva de potencializar discussões em várias esferas sociais sobre 

as reais necessidades dos sujeitos do campo, que ora fora omitida. 

Em 2003
39

, tem-se a criação da Coordenação da Educação do Campo, sendo 

uma reinvindicação dos movimentos sociais. Esta coordenação esteve vinculada a 

partir da Secretaria Estadual de Educação. Segundo Souza e Rotta (2008, p. 236) 

explicam que a criação da coordenação da educação do campo voltava-se à “promoção 

de políticas públicas, que inclua nas discussões gerais sobre a educação e o projeto de 

desenvolvimento do país o debate da Educação do Campo”. 

Nesta conjuntura, tinha-se, uma experiência fundamental de relação Governo e 

Sociedade Civil, que provocou inúmeras conquistas desde a oficialização das escolas 

itinerantes em 2003, Encontros, Simpósios, Seminários e o lançamento do Caderno 

Temático da Educação do Campo.  Foram experiências que envolveram educadores e 

educadoras que atuam na educação do campo, bem como estudantes. Contribuindo 

para repensar na prática pedagógica das escolas e na efetivação de uma escola desde a 

construção dos sujeitos do campo. 

Em 2004 ocorre o I Seminário da Educação do Campo organizado pela 

coordenação da educação do campo, que envolveu universidades, “Núcleos Regionais 

de Educação, Secretarias Municipais de Educação e movimentos do campo” 

(SEGANFREDO, 2014, p.98). Neste mesmo ano, o MST e a UFPR articulam parceria 

                                            

39 Neste período, o governo do Estado estava sob a chefia de Roberto Requião de Mello e Silva 

(Requião) que permaneceu neste cargo até 2010. 
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para a criação de “cursos de nível técnico profissionalizante em Agroecologia” (Op. 

cit). 

Souza e Rotta explicam que desde o I Seminário foi possível “formular 

preliminarmente o Plano Estadual de Educação referente á Educação do Campo” 

(2008, p. 238). Tal expressão contribuiu para que a realidade das escolas e dos 

trabalhadores do campo tivessem visibilidade, desde o currículo, infraestrutura, 

formação e valorização dos educadores, menção às diretrizes operacionais da educação 

do campo de 2002, reconhecimento dos sujeitos do campo.  

No ano seguinte realiza-se o II Seminário da Educação do Campo, com o 

intuito de “debater a política estadual para Educação do Campo e a implementação das 

Diretrizes Operacionais da Educação do Campo” (SEGANFREDO, 2014, p. 98). 

É importante destacar que foram realizadas inúmeras capacitações e reuniões 

técnicas com os educadores das escolas itinerantes, antes da criação da coordenação da 

Educação do Campo em 2003. E em 2005, ocorre também o I Simpósio Estadual de 

Educação do Campo. 

Em decorrência do II Seminário da Educação do Campo, o principal resultado 

foi à constituição da Carta do Paraná e na instituição de um Comitê Provisório de 

Educação do Campo do Estado do Paraná, “objetivando a continuidade das ações 

desenvolvidas no Estado” (SOUZA e ROTTA, 2008, p. 239). 

Tais expressões indicam que a Educação do Campo se materializava em meio 

aos espaços de socialização do saber produzido no Estado do Paraná o que contribuiu, 

também para que começasse, em 2005, discussões sobre a construção das diretrizes da 

educação do campo do estado do Paraná. Neste documento “estão incorporadas 

demandas da sociedade civil e preocupações governamentais com a educação do 

campo, bem como o acúmulo de experiências expressas em documentos produzidos 

coletivamente, o qual também está presente” (PARANÁ, 2006, p. 15). 

No ano de 2007 a Secretaria de Educação do Paraná cria o Departamento da 

Diversidade, incorporando a coordenação da Educação do Campo (SEGANDREDO, 

2014, p. 99). Movimento que reorganiza as frentes de atuação da Educação do Campo, 

no Estado. 
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Em 2009, houve uma reunião organizada a partir da coordenação da Educação 

do Campo com a proposição de materializar a ideia da criação do Comitê Estadual de 

Educação do Campo “quando este é então constituído, com caráter consultivo”.  

Segundo Seganfredo (2014, p. 100), o Comitê contou com a participação de entidades 

governamentais e não governamentais, tendo 24
40

 membros titulares. 

É importante observar duas questões fundamentais, a primeira é que a 

reorganização atendia a lógica nacional da Secadi e a segunda é que em 2004 a 

Educação do Campo foi para o departamento do Ensino Fundamental na SEED/PR, 

assim como ressalta as pesquisas sobre o histórico da Educação do Campo no estado 

do Paraná. Tal medida limitou a discussão da Educação do Campo a uma etapa da 

Educação Básica, determinando as discussões nesta dimensão. Lembrando que a luta e 

os enfrentamentos dos movimentos sociais conquistaram agenda, também, para a 

Educação Superior. 

Em 2010, após 10 anos da Carta de Porto Barreiro, acontece o VI Simpósio 

Estadual da Educação do Campo, em Faxinal do Céu organizando membros da 

sociedade civil organizada e do governo. 

Na carta do encontro de Faxinal do Céu não há uma especificidade sobre o 

fechamento ou nucleação de escolas, verifica-se a necessidade de melhoria nas 

condições do trabalho docente, conforme se pode conferir: 

Constituir o movimento docente na Educação do Campo na perspectiva da 

conquista do direito às condições de trabalho em Escolas do Campo, 

                                            
40

 “[...] pelas seguintes representações da sociedade civil: Articulação Paranaense por uma Educação 

do Campo, Articulação Sudoeste por uma Educação do Campo, Associação de Estudos, Orientação e 

Assessoria Rural (ASESSOAR), Associação das Famílias de Trabalhadores Rurais de Pinhão 

(AFATRUP), Associação  Imbuia  Pesquisas (ASSIMP),  Associação Regional das  Casas  Familiar  

Rurais  (ARCAFAR), Centro de  Apoio  Missionário  ao Campesinato (CAMPO),  Centro  de  

Desenvolvimento da  Juventude  Rural (CEDEJOR), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Conselho de 

Desenvolvimento Territorial Cantuquiriguaçu, Cooperativa    Central da Agricultura Familiar 

Integrada   do   Paraná   (COOPAFI),   Federação   dos Trabalhadores  Rurais da Agricultura 

Paranaense (FETAEP),  Federação  dos Trabalhos  na  Agricultura  na Região Sul  (FETRAF/SUL),  

Fundação para o desenvolvimento Econômico   Rural da Região   Centro Oeste do   Paraná 

(RURECO),  Movimento dos Atingidos por  Barragens  (MAB),  Movimento  das Mulheres 

Camponeses (MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento  dos  Trabalhadores  

rurais  Sem  Terra  (MST),  Rede  Puxirão  dos Povos  e  Comunidades  Tradicionais  do  Paraná,  

Sindicato  dos  Trabalhadores em  Educação  Pública  do  PR  (APP  Sindicato),  Território  da  

Cidadania  Norte Pioneiro, Território Ilha Grande, União de Cooperativas da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária (UNICAFIS)”  (SEGANFREDO, 2014, p. 100). 

 



72 
 

buscando maior clareza e conhecimento da realidade do campo e uma pauta 

permanente de luta (FAXINAL DO CÉU, 2010, p.5). 

 

A produção da Educação do Campo no âmbito desta trajetória histórica, 

destacada até aqui retrata inúmeras conquistas aos trabalhadores do campo frente aos 

direitos. Tais ações indicam que no âmbito governamental as ações realizadas, 

objetivavam atender as demandas da sociedade civil organizada (SOUZA, 2007 p. 

410). E, ainda que com muitas contradições, Estado assumia sua responsabilidade 

frente à Educação do Campo. 

 Em meio às lutas e conquistas, resultantes da atuação entre governo e 

sociedade civil, encontramos na atual conjuntura
41

 o desmonte de toda a produção da 

educação do campo, tendo em vista o posicionamento conservador do atual 

Governador do Estado Carlos Alberto Richa (Beto Richa), e dos parlamentares que 

ocupam a posição aliada ao mesmo.  

Um exemplo expressivo é que a partir de 2011 ficou instituído que as escolas 

deveriam mudar a nomenclatura – de escola rural para escola do campo; o discurso é 

que as escolas precisavam adequar-se frente à mudança de nomenclatura para receber 

verba, porém esta visão em relação à mudança de nomenclatura não cabe ao debate da 

educação do campo, cunhada pelos movimentos sociais. A partir das discussões, 

compreende-se que mudança de concepção deve preceder a nomenclatura. 

Outros desmontes desde 2014, oriundos da esfera governamental, referem-se 

principalmente pelo interesse em economizar os valores que já deveriam ser 

destinados à educação. Neste período houve o cancelamento das eleições para 

diretores das escolas inferindo em inúmeros desgastes aos funcionários que estavam 

preparados para tal ação. Nas escolas localizadas no campo, a orientação era impedir a 

efetivação de matrícula de alunos no 6º ano do ensino fundamental e do 1º ano do 

Ensino Médio com o intuito de facilitar a desmobilização das comunidades e efetivar o 

fechamento das mesmas. Realizou a diminuição do porte das escolas, superlotando as 

salas de aula e fragilizando o trabalho dos professores e funcionários.  Tentou o 

fechamento das Casas Familiares Rurais com ameaças de atraso ao repasse das verbas, 

assim como forjou descompromissos com as escolas Itinerantes que servem aos 
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 Ano de 2016. 
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acampamentos e assentamentos de reforma agrária. Além disso, houve atraso no 

pagamento dos professores, e tentativas de retirar direitos conquistados. Na atualidade 

há a intenção de realizar a privatização das universidades estaduais, que já foram tão 

sucateadas tanto quanto às escolas da educação básica. 

As demandas anteriormente destacadas são alguns exemplos do que significou 

a atuação governamental frente à educação do Estado do Paraná no que assume uma 

postura contrária aos trabalhadores. Tais ações foram fundamentais para que os 

professores organizassem uma greve contra estes retrocessos. 

Todos os avanços conquistados pelos movimentos sociais, em governos com 

diálogo para com as especificidades do campo, como o governador Requião (PMDB), 

obtiveram regressões a partir do governo Richa (PSDB). A regressão do debate da 

educação do campo no Paraná é decorrente do projeto conservador de sociedade 

vinculado aos dirigentes eleitos, o qual não interessa à educação do campo nem aos 

sujeitos que o integram. Concomitantemente a sociedade civil reivindica a preservação 

de direitos já conquistados, em outras palavras, a disputa neste contexto não seria mais 

pela conquista e sim pela sobrevivência. 

Em meio às inúmeras privações de avanço quanto à educação do Campo no 

momento de governabilidade conservador, em 2013 ocorreu o encontro de Candói. 

Realizado depois de 13 anos do encontro de Porto Barreiro. Reuniu membros da 

sociedade civil representados pelos povos tradicionais e trabalhadores do campo, e do 

governo representados pelas autoridades da prefeitura de Candói, “secretários de 

Educação, Saúde, Obras, [...] autoridades estaduais, deputados estaduais e federais, 

reitores de universidades estaduais e federais”. Neste evento o principal destaque 

refere-se à necessidade de efetivar a educação do campo como política (CANDOI, 

2013). Os compromissos destacados atentam para a infraestrutura das escolas
42

, 

Formação - contratação de educadores - e articulação com as Universidades, Gestão, 

Materiais e propostas pedagógicas e frente ao acesso a todos os níveis e modalidade de 

Educação com qualidade social. 

Na educação do campo, os sujeitos interrogam a sociedade, o modo de 

produção capitalista e exigem políticas públicas para atender suas necessidades frente 

                                            
42 Foi provocado a necessidade de reformar e reabrir as escolas que foram fechadas nos últimos anos.  
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aos direitos que cabem a todos. A escola pública recebe determinações internas e 

externas que a constituem como um lugar importante, ao mesmo tempo em que é 

contraditória, pelos entraves que se firmam no acesso que serve a classe trabalhadora. 

Compreendemos que é fundamental a relação entre governo e Sociedade civil, 

quando pensamos na realidade da Educação do Campo. É notório o quanto a discussão 

no Estado do Paraná avançou em dado momento em que houve articulação entre as 

entidades governamentais e não governamentais, todavia esta condição é promovida a 

partir da opção do Estado, uma vez que esta articulação se faz necessária, desde a 

leitura do Movimento da Educação do Campo, para a ampliação das políticas, bem 

como para a sua materialização. Neste sentido, certos retrocessos ou avanços são 

frutos imbuídos da centralidade de cada projeto de governo. 

É certo que o Estado capitalista atua com interesses econômicos, todavia é 

necessário levar em consideração as frentes que se voltam a debater e fazer avançar as 

pautas dos trabalhadores. Na atual conjuntura, no Estado do Paraná
43

 sabemos que 

vivemos tempos de desprezo à especificidade da Educação do Campo, do trabalhador, 

resta à sociedade civil fortalecer as práticas emancipatórias e forjar no Estado, que as 

demandas da classe trabalhadora se efetivem. A principal pauta, na atualidade é lutar 

para não perder direitos, uma vez que o desmonte tem sido injusto até com as 

conquistas. 

Neste sentido, o próximo capítulo contribuirá para pensar as políticas que 

fomentam o fechamento de escolas públicas no campo provocando uma reflexão sobre 

a herança da política de consolidação de escolas rurais, sobre a prática de nucleação e 

sobre o transporte escolar. 

 

 

 

 

 

                                            
43

 Sabemos que a Educação do Campo não tem sido prioridade em inúmeros Estados e Municípios do 

Brasil, todavia, nossa reflexão se volta a pensar a realidade do Estado. 
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3. A POLÍTICA DE CONSOLIDAÇÃO DE ESCOLAS, A PRÁTICA DE 

NUCLEAÇÃO E A POLÍTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR: DILEMAS DO 

FECHAMENTO 

Este capítulo se propõe a refletir sobre as políticas educacionais que, de certo 

modo, impactam na escola pública. Tais ações são resultados de tentativas da esfera 

governamental com o intuito de repensar estratégias de oferta da educação. A primeira 

ação de reorganização podemos indicar como a política de consolidação de escolas 

isoladas que articulada à oferta de transporte escolar ofereceu outros moldes de 

educação às populações rurais, até então negada, que seria o acesso à outras etapas. 

Todavia, esta oferta seria restringida à locais estratégicos, pensados desde as 

necessidades governamentais.  

Compreendemos que, as frentes de atuação das políticas educacionais aqui 

discutidas aproximam-se da concepção da Educação Rural. Os estudos realizados para 

esta discussão foram possíveis a partir de estudos da produção de Pereira (2002), e de 

pesquisas acadêmicas que se comprometeram a discutir tais temáticas, principalmente 

no contexto geográfico
44

 da investigação de nossa autoria. 

3.1 A POLÍTICA DE CONSOLIDAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS NO PARANÁ: 

MOVIMENTO DE FECHAMENTO DE ESCOLAS 

O movimento de consolidação de escolas rurais no Paraná apresenta-se 

enquanto política para a redução das fragilidades, estruturais e pedagógicas das escolas 

rurais observadas desde a década de 1976. Além disso, a esfera governamental 

pretendia a execução da Lei 5.692 de 1971 que, dentre as orientações, firmava a 

obrigatoriedade do oferecimento do transporte escolar enquanto assistência 

educacional. Havia ainda a descentralização da administração do 1º grau para a 

responsabilidade dos municípios. 

Neste cenário o Brasil estava sob o controle ditatorial dos militares. Era um 

período de uma modernização tendenciosa no país, em que se destacou a energia, a 

comunicação, a expansão das rodovias, aumento da frota de transportes e etc; todavia 

as classes populares estiveram à margem do projeto de desenvolvimento forjado pelos 

militares. Ao firmar um projeto capitalista os resultados indicaram a concentração de 

                                            
44 Região Metropolitana de Curitiba – Paraná. 
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terra, de renda, do aumento da dívida externa, controle das mobilizações populares 

com a proposição do Mobral, incentivo ao mercado externo, entre outros. 

Além do Brasil, a América Latina como um todo vivenciou a crise econômica 

que resultou principalmente no endividamento dos países, na vulnerabilidade dos 

trabalhadores, e em golpes militares. Tais resultados foram condicionados desde os 

direcionamentos econômicos de países desenvolvidos que se fortaleciam em meio ao 

projeto do capital. 

Estes aspectos demonstram que o Brasil apresentava um quadro fragilizado de 

discussões democráticas que pudessem problematizar direitos sociais, e as 

interferências nas políticas educacionais dialogavam com tais direcionamentos. A 

política de Consolidação de escolas Rurais imprime coerência à este cenário. 

No estado do Paraná a política de consolidação de escolas rurais refere-se a 

experiências incorporadas dos Estados Unidos “em resposta às pressões de 

industrialização e urbanização, as quais comprometiam a qualidade da educação na 

zona rural” (PEREIRA, 2002, p. 55). O autor explica que para a implementação da 

política, foram guardadas as peculiaridades socioeconômicas existentes no Brasil, 

distanciando-se, portanto, de uma reprodução fiel à experiência estadunidense. 

Roberval Eloy Pereira
45

 (2002, p.16) escreve que “o movimento de escolas 

consolidadas reorganiza as escolas isoladas de uma ou duas salas de aula localizadas 

na zona rural dos municípios em um prédio maior, comumente chamado Escola 

Consolidada”. O autor ainda aponta, que este “novo projeto educacional [...], pode 

reduzir o mau funcionamento existente no sistema escolar nas áreas rurais do Estado 

do Paraná” (IDEM, p.78), por isso a política faz uso deste termo que indica fortalecer a 

estrutura física das escolas rurais. Este termo é encontrado nas pesquisas realizadas no 

Paraná, sobretudo aquelas que investigam o processo dessa política desde a década de 

1976. 

                                            
45

  Professor doutor em Filosofia, mestre em educação. Acumulou experiência na área de Educação, 

atuando principalmente nos seguintes temas: Consolidação de Escolas Unidocentes, Educação Rural, 

entre outros. Investigou como objeto de estudo, no mestrado e doutorado, o processo de consolidação 

das escolas rurais, em especial a experiência do Paraná. Sendo um dos grandes defensores e 

idealizadores desta política. 
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Tibucheski (2012, p. 18) escreve que o termo “escolas consolidadas” foi 

utilizado por Pereira: 

Quando atuava na FUNDEPAR. O programa buscava uma melhoria nas 

escolas rurais com a reorganização destas escolas. Este termo foi substituído, 

posteriormente, para ‘nucleadas’, e alguns municípios optaram por 

denomina-las, ainda de ‘escolas polos’. 
 

Com o fim do Regime Militar, a nomenclatura das escolas passou a ser “escola 

nucleada”, tendo em vista o rompimento com as políticas militares e a constituição de 

um novo período de redemocratização do país. 

Com o desenvolvimento da política de consolidação de escolas isoladas temos 

alguns projetos que estiveram à frente de sua materialização. Importante ressaltar que 

ambos receberam influências políticas e econômicas para o desenvolvimento de seu 

objetivo bem como de sua implementação, a saber: o Promunicípio e o Pro-rural. 

Tendo como pressuposto a municipalização do ensino no Brasil, o 

Promunicípio começou a ser implantado em 1975 e trouxe experiências inovadoras á 

educação brasileira, a saber: “as escolas Consolidadas no Paraná, o Projeto 

Experiência Pioneira de Resposta da Bahia, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Rural em Pernambuco, além de pesquisas e estudos no Rio Grande do Sul” (RAMOS, 

1987 p. 93). 

Em relação à Política de Consolidação de Escolas isoladas, seu objetivo era de 

expandir: 

[...] ensino de 1º grau, particularmente nas sedes dos municípios, tendo em 

vista as consequências do êxodo rural intenso ocorrido no Estado nos 

últimos cinco anos: desemprego, despovoamento da zona rural com a 

diminuição da produtividade, aumento da mão-de-obra desqualificada e, no 

campo educacional, elevação das taxas de evasão e repetência. Acrescente-se 

ao fenômeno da migração a constatação da precariedade da rede física 

municipal e da escassez de professores, acarretando baixa produtividade do 

ensino nos municípios, mormente na zona rural. (PARANÁ 1976 Apud 

RAMOS, 1987 p. 94-95). 

  

Os critérios para a escolha dos municípios deveria atender a requisitos 

técnicos, tais como: 

[...] população escolarizável matrícula na rede municipal de ensino de 1º 

grau, localização dos municípios em área considerada ‘polo de 

desenvolvimento’, predominância da população do mesmo em zona rural, 

estar no plano de implementação da lei 5692/71, receptividade da 

administração municipal e outros. (MEC 1981 apud RAMOS, 1987 p. 95). 
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 Na segunda etapa da implementação do Promunicípio foi “criado o 

programa de Cooperação estado/ município COEMPAR, previsto no plano de governo 

1975/1978 como meta prioritária e no sub-programa
46

 1.2 do Plano Estadual de 

Educação e Cultura 1976/1979” (RAMOS, 1987 p. 96). Com relação aos objetivos 

deste programa, destaca-se a partir dos escritos de Ramos que se referiam à: 

Criação de atitudes de apoio à educação nos administradores municipais; 

elaboração de planos municipais de educação; elaboração de planos anuais e 

de relatórios de acompanhamento, execução e avaliação; definição das 

atribuições dos OMEs; reorganização de serviços de supervisão escolar; 

treinamento de docentes, melhoria do currículo escolar; implementação da 

lei 5692/71 em escolas das zonas urbana e rural. (MEC 1981 Apud Ramos, 

1987 p. 96). 

Entretanto, esta política, ao ser aplicada na especificidade das escolas isoladas, 

observou-se que não cabia no projeto desenhado. Ramos explica que “as escolas rurais 

existentes na maioria dos municípios paranaenses eram escolas multisseriadas, não 

comportando a uma implementação de classes de 5ª a 8ª série” (RAMOS, 1987 p. 97), 

desta forma surge a política de consolidação de escolas rurais. 

Ramos nos lembra, todavia, que o II Plano Nacional de desenvolvimento 

(1975-1979) incorporava estratégias de modificar as relações postas na agricultura 

tradicional “através da ampliação do mercado interno e da garantia de mais empregos 

na zona rural, maior participação do pequeno produtor na distribuição da renda 

nacional e melhoria do padrão de vida da população rural” (RAMOS, 1987 p. 97). E a 

escolarização vinculava-se aos processos mais amplos de desenvolvimento econômico 

e político. Porém os principais obstáculos vinculados ao Promunicípio se referiam às 

verbas para sua implementação. 

O Pro-rural foi criado em 1979, foi aprovado em 1980 “para financiamento 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (RAMOS, 1987 p. 177) e iniciou em 

1981, segundo Ramos, para atender: 

[...] ‘as necessidades mais prementes das áreas (economicamente) 

deprimidas’, onde se pratica uma econômica de subsistência e tanto a renda 

‘per capita’ quanto a produtividade situam-se muito abaixo da média do 

Estado. Parte da perspectiva modernizadora, considerando que estas sub-

                                            
46

 De acordo com novo acordo ortográfico brasileiro leia-se subprograma. 
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regiões, de colonização antiga e agricultura tradicional, ‘perderam o 

dinamismo em relação à grande expansão das áreas mais novas, como o 

Norte, Noroeste e Sudeste do Estado. (PARANÁ 1980 Apud RAMOS, 1987 

p. 177). 

 

O objetivo maior deste projeto era “criar uma infraestrutura de apoio para que 

essas sub-regiões incrementem sua produção elevando ao mesmo tempo o nível de 

renda do trabalhador rural” (RAMOS, 1987 p. 177). 

Em relação ao Promunicípio e ao PRÓ- RURAL. Tendo em vista o objetivo 

destes projetos, e as possibilidades financeiras de se materializarem, “a última escola 

do primeiro grupo é construída em 1981 e as primeiras escolas do segundo grupo 

começam a sê-lo no ano seguinte” (RAMOS, 1987 p. 179). 

No quadro 5, a partir da pesquisa de Ramos (1987), é possível observar os 

dados das escolas consolidadas no Paraná a partir das duas fases já apresentadas: a 

primeira que foi o Promunicípio e a segundo que foi o Pró-rural. 

 

QUADRO  5 - ESCOLAS CONSOLIDADAS NO PARANÁ – PROMUNICÍPIO E PRÓ-RURAL 

MUNICÍPIO 
FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 
NOME DA ESCOLA ANO 

Adrianópolis 2º PRÓ-RURAL E. M. Sete Barras 1986 

Arapoti 2º PRÓ-RURAL E. M. Romana Aluppel 1984 

Bituruna 2º PRÓ-RURAL E. M. Santo Antonio do 

Iratim 

1983 

Campina Grande do 

Sul 

2º PRÓ-RURAL E. M Nilce Terezinha Zanetti 1983 

Campo Largo 2º PRÓ-RURAL E. M. Nicolau Morais de 

Castro 

1983 

Campo Largo 1º PROMUNICÍPIO E. M. Augusto Pires de Paula Xxxx 

Campo Mourão 1º PROMUNICÍPIO E. C. Santa Rita de Cássia; 

Trasnferida para Alto Alegre, 

com o nome de Caetano 

Munhoz da Rocha 

Xxxx 

Cândido de Abreu 2º PRÓ-RURAL E. M. David Federmann 1984 

Cascavel 1º PROMUNICÍPIO E. C. Hélio Balarotti XXX 

Castro 2º PRÓ-RURAL E. M. Guararema – 1983 

E. M. Socavão – 1983 

E. M. Abapã – 1984 

Cerro Azul 2º PRÓ-RURAL E. M. Bomba 1983 

Cruz Machado  2º PRÓ-RURAL E. M. Lauro Muller Soares 1983 

Cruzeiro do Oeste 1º PROMUNICÍPIO E. M. São José (construída 

em zona rural e desativada 

por falta de condução para os 

alunos) 

Xxxxx 

Dois Vizinhos 1º PROMUNICÍPIO Não foi construída; apenas a 

filosofia começou a ser 

implantada, sendo 

posteriormente abandonada 
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Ibaiti 1º PROMUNICÍPIO E. M. Professor Parigotde 

Souza 

XXX 

Imbituva 2º PRÓ-RURAL E. C. Boa vista 1984 

Ipiranga 2º PRÓ-RURAL E. M. São José 1984 

Jandaia do Sul 1º PROMUNICÍPIO E. M. Eduardo Xavier da 

Silva (construída em zona 

rural) 

xxxxxxx 

Jaguariaíva 1º PROMUNICÍPIO E. M. Eduardo Xavier da 

Silva (construída em zona 

rural) 

Xxx 

Mandaguari 1º PROMUNICÍPIO E. M. Francisco Romagnole 

Jr. (construída em zona 

suburbana) 

Xxxx 

Mangueirinha 2º PRÓ-RURAL E. M. Monteiro Lobato – 1983 

E. M. Oswaldo Cruz – 1983 

Marechal Cândido 

Randon 

1º PROMUNICÍPIO Não foi construída. Criaram-

se núcleos em sedes distritais 

Xxxxx 

Morretes 2º PRÓ-RURAL E. M. Prefeito Desauda 

Bosco Costa Pinto 

1984 

Nova Esperança 1º PROMUNICÍPIO A escola E. M Vereador 

Jorge Faneco, foi 

transformada em consolidada 

XXX 

Nova Londrina 1º PROMUNICÍPIO Não foi construída. Uma 

escola foi transformada em 

sede de núcleo 

XXX 

Ortigueira 2º PRÓ-RURAL E. M. Ernesto Santos – 1983 

Rui Barbosa – 1983 

Antonio Ruppel – 1983 

Palmas 2º PRÓ-RURAL E. M. Pedro de Almeida 1984 

Palmeira 2º PRÓ-RURAL E. C. de Queimadas 1983 

Palotina 1º PROMUNICÍPIO E. M. Pedro Alvares Cabral 

(construída em zona urbana) 

Xxx 

Ponta Grossa 2º PRÓ-RURAL E. M. Maria Eulina Scheena – 1983 

Cerrado Grande – 1984 

Pato Branco 1º PROMUNICÍPIO E. M. José Bonifácio Funcionou de 1981 a 

1983. Foi desativada 

por falta de condução 

para os alunos 

Quitandinha 2º PRÓ-RURAL E. M. Bom Jesus 1984 

Reserva 2º PRÓ-RURAL E. M. Elvira Rosas 1984 

Rio Branco do Sul 2º PRÓ-RURAL E. M. José Ribeiro de Cristo 1983 

Santo Antonio da 

Platina 

1º PROMUNICÍPIO Não foi construída devido à 

migração da população na 

localidade onde deveria 

situar-se 

Xxxx 

Sarandi (então 

Marinalva) 

1º PROMUNICÍPIO E. M. Santa Cecília  

São José dos Pinhais 2º PRÓ-RURAL E. M Luiz Singer 1983 

São João do Triunfo 2º PRÓ-RURAL E. M. Prefeito Antonio 

Distéfano 

1984 

São Mateus do Sul 2º PRÓ-RURAL E. M. do Lageado 1983 

Sengés 2º PRÓ-RURAL E. M. Pedro Sergio Correa 1984 

Teixeira Soares 2º PRÓ-RURAL E. M. Francisco Malauski 1984 

Telêmaco Borba 2º PRÓ-RURAL E. M. João Rodrigues Santos 1983 

Terra Rica 1º PROMUNICÍPIO Não foi construída Xxx 

Tibagi 2º PRÓ-RURAL E. M. David Federmann 1983 

Tijucas do Sul 2º PRÓ-RURAL E. M. Francisco Camargo 1983 

Toledo 1º PROMUNICÍPIO E. M. Luz Marina (localizada 

em Zona Urbana) 

XXXX 
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Ubiratã 1º PROMUNICÍPIO E. M. João Bertolli 

(construída em zona urbana) 

 

Umuarama 1º PROMUNICÍPIO E. M. Dona Ana Canet 

(Localizada em zona urbana) 

XXXX 

FONTE: RAMOS, 1987. Organizado pela autora. 

Os dados fornecidos no quadro 5 indicam o contingente de escolas que 

incorporaram o movimento das escolas consolidadas no Paraná. É possível 

acompanhar que muitas escolas consolidadas foram construídas em área urbana 

desvinculando a identidade camponesa dos sujeitos destas escolas. 

Nas escolas indicadas no quadro, presentes no território da RMC, tais como: 

Campo Largo (na comunidade de Três Córregos) e em Cerro Azul (na comunidade da 

Bomba); observa-se que foram oferecidas condições de acesso à outros níveis de 

ensino. 

A política de consolidação de escolas rurais falha na medida em que se 

distancia das questões sociais na qual infere a sua materialidade. Ou seja, centra a 

análise sobre as fragilidades físicas e pedagógicas das escolas rurais apenas na escola e 

em relação aos sujeitos que a ela concernem, concomitantemente distancia as 

preocupações com os impactos econômicos e políticos do país. Portanto, as reflexões 

sobre a estrutura agrária e todo o processo de concentração de renda e de terra não 

obtiveram atenção, atendendo as demandas controladoras do regime militar. 

A análise do contexto rural é realizada sob a ótica nos moldes urbano, 

impulsiona o setor automobilístico com a obrigatoriedade do transporte escolar, 

utilizando a área rural como um suporte para a efetivação, atuando sobretudo na 

desarticulação das comunidades rurais. 

Além disso, as avaliações da implementação desta política centraram-se em 

dados quantitativos construídos pela esfera governamental, e também demonstraram 

desconhecimento pela diversidade presente em tais municípios. Nos municípios de 

Cerro Azul e de Campo Largo há a presença de comunidades quilombolas. É certo que 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais foi instituída pelo decreto 6040 e aprovada apenas em 2007, todavia as 

experiências de produção de vida indicam uma trajetória de resistência antiga a 
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invisibilidade e a marginalidade, conforme pode ser constatado no estudo de Ferreira
47

 

(2017). 

3.2 A NUCLEAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS: O QUE HÁ DE NOVO DO VELHO? 

Nossa intenção até o momento foi tratar da política de consolidação de escolas 

rurais. A partir deste ponto nossos esforços referem-se à discussão sobre a nucleação 

de escolas. 

Como já anunciado, com o fim da ditadura militar, alteram-se as relações de 

nomenclatura de programas anteriormente desenvolvidos e a política de consolidação 

de escolas isoladas dá lugar à chamada nucleação escolar, em outras palavras dá 

continuidade as mesmas intenções em reorganizar várias escolas em uma. Dispositivos 

sobre a nucleação estão presentes nos documentos legais da educação brasileira, como 

nas diretrizes complementares de 2008, e no Plano Nacional de Educação 2014-2024. 

Nas diretrizes complementares da educação do campo homologada pela resolução n.º 

2, de 28 de abril de 2008, no artigo 3º no parágrafo 1º expressa:  

Os cinco anos iniciais do ensino fundamental, excepcionalmente, poderão 

ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos 

alunos, cabendo aos sistemas estaduais e municipais estabelecer o tempo 

máximo dos alunos em deslocamento a partir de suas realidades. 

No artigo 4 da mesma diretriz é possível observar o que está disposto sobre a 

distância percorrida: 

 

Quando os anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem ser oferecidos 

nas próprias comunidades das crianças, a nucleação rural levará em conta a 

participação das comunidades interessadas na definição do local, bem como 

as possibilidades de percurso a pé pelos alunos na menor distância a ser 

percorrida. Parágrafo único. Quando se fizer necessária a adoção do 

transporte escolar, devem ser considerados o menor tempo possível no 

percurso residência-escola e a garantia de transporte das crianças do campo 

para o campo 

 

A incoerência e superficialidade em estabelecer a “distância” como algo 

subjetivo faz com que se tenham diversas leituras acerca do tempo que o aluno 

                                            
47

 Marilei de Fátima Ferreira Gonçalves pesquisa os povos tradicionais do Município de Campo Largo. 

A autora acumula suas reflexões na dissertação de mestrado defendida em 2017 na Universidade 

Tuiuti do Paraná. 
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percorrerá a pé e/ou no transporte escolar, deixando a cargo dos municípios e estado 

estabelecer o que é melhor para os alunos. Até o momento, o que se observava era: 

muita disparidade entre a lei e a realidade. 

No Plano Nacional de Educação (2014) há duas metas que interessam ao 

objeto desta investigação desta investigação, a saber: 

Meta 1.10) Fomentar o atendimento das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas 

comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da 

oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de 

forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido 

consulta prévia e informada; (GRIFO NOSSO). 

Meta 7.13) Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) 

estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar 

obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, 

de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento 

compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades 

dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio 

de deslocamento a partir de cada situação local; (GRIFO NOSSO). 

A meta 1 dispõe sobre a universalização da oferta da educação infantil para 

crianças de 4 a 5 anos de idade e a intenção de ampliar a oferta de 50% a crianças de 3 

anos de idade, neste âmbito a estratégia 1.10 orienta uma nova visão acerca do acesso 

à educação infantil, aponta o fomento para a oferta desta etapa da educação básica, por 

outro caminho que não a nucleação. Entretanto, não há discussão sobre a limitação da 

nucleação nas demais etapas da educação básica, nem a intenção de redimensionar a 

distribuição da oferta. A meta 7 dispõe a questão da qualidade da educação básica, 

com a intenção da melhora do fluxo escolar e da aprendizagem e neste sentido a 

estratégia 7.13 infere na oferta do transporte escolar para garantir o acesso às escolas, 

apontando a necessidade da qualidade dos automóveis e com possíveis investimentos 

da união com a participação dos entes federados. 

Ambos os processos, tanto a política de consolidação quanto a nucleação, 

consistem em diminuir o número de escolas isoladas na concentração de escolas 

maiores e com mais recursos, porém em menor quantidade, para também, diminuir 

recursos. Assim materializa-se o fechamento das escolas. São resultados da defesa da 

educação rural. 

Souza (2009) aponta que: 
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A discussão sobre consolidação ou não das escolas requer uma indagação 

anterior: como se dá o acesso à escola? Por meio do transporte escolar? 

Quantas horas são necessárias para o trajeto de casa até a escola? O direito à 

educação requer menção ao direito de acesso e permanência na escola. 

(SOUZA, 2009, p.50). 

Neste sentido, concordamos que “a Educação do Campo é mais do que escola, 

pois permite problematizar as condições de trabalho e a importância de uma formação 

inicial e continuada, direcionada para as condições de produção no campo” (SOUZA, 

2009, p.51). A autora afirma que a luta pela efetivação de políticas públicas da 

educação do campo deve incorporar elementos que compreendam a produção da vida, 

e indica a seguinte reflexão: “a educação do campo como direito garantirá que a 

população permaneça no campo?” e indica que os camponeses poderão continuar no 

campo se houver uma política agrícola que ampare a pequena produção, além de 

investimentos à saúde, segurança, formação, entre outros (Op. cit). 

A atuação dos movimentos sociais, e de entidades ligadas a estes movimentos, 

frente aos enfrentamentos contra os desmontes da educação refere-se à criação de 

campanhas para dar visibilidade aos impactos sociais no qual o fechamento de escolas 

resulta. Neste sentido, em continuidade ao debate dos dilemas e das perspectivas da 

educação voltada aos trabalhadores faremos uma análise sobre o fechamento de 

escolas. 

Ao iniciar a discussão sobre a nucleação de escolas rurais, indicamos no título 

deste item uma reflexão sobre o que há de novo do velho? Esta indagação busca 

compreender quais mudanças podem ser observadas desde a política de consolidação 

de escolas rurais para a política de nucleação. Nossas hipóteses indicam que, no que 

tange ao fechamento de escolas, as duas políticas são muito parecidas. A diferença é 

que a política de consolidação de escolas rurais ofereceu acesso polarizado a outras 

etapas da educação básica e a outras modalidades. A política de nucleação oferta o 

Ensino Fundamental 1, em alguns casos o acesso à etapa da Educação Infantil. Ambas 

impulsionam fortemente a política de transporte escolar favorecendo o setor 

automobilístico.  
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3.3 O FECHAMENTO DE ESCOLAS 

Em meio a tantas conquistas, como foram observados nas discussões das 

políticas públicas, na atual conjuntura
48

, muitos desafios que se colocam à classe 

trabalhadora. Temos a existência de um novo ciclo de expansão da economia oriunda 

das relações do capital que, a partir da desestabilização da economia de países da 

Europa desde 2008, movimenta as relações sociais em todo o mundo. Nesta dinâmica 

os países que adentram a esta lógica são aqueles que estão à margem do capital, e que 

anunciam os resultados negativos que se referem à retirada de direitos dos 

trabalhadores. 

O fechamento da escola é o exemplo expressivo desta negação de direitos, 

pois rompe com os vínculos estabelecidos entre a comunidade e a escola. O 

fechamento se dá num contexto de compartilhamento de decisões, em que o 

município/estado entendem por melhor realizar a desativação da escola e assim 

orientam as famílias a mudarem a matricula dos alunos. Entretanto no artigo 28 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, em seu parágrafo único, incluso pela Lei nº 12.960, 

de 2014, é possível observar a indicação acerca do fechamento das escolas: 

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. 

Destacamos que esta lei surge para corrigir as disparidades construídas na 

legislação brasileira desde o paradigma da educação rural. Todavia, apenas no ano de 

2014 institui-se na legislação educacional a necessidade de levar em conta a 

manifestação da comunidade escolar nessa tomada de decisão. É um marco importante 

de reconhecer os sujeitos neste processo, entretanto é necessário avançar para além de 

um parágrafo único na legislação, tendo em vista que os dados do fechamento das 

escolas aumentam cada vez mais conforme podemos observar no quadro 6 que aponta 

esses dados no período de 1995 a 2014. 

QUADRO  6  – NÚMERO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO BRASIL NO PERÍODO DE 1995 A 2014 

ANO URBANA RURAL 

                                            
48

 Falamos sobre o cenário vivido em 2015. 
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1995 63793 136825 

1996 61031 139923 

1997 63310 136518 

1998 64048 124418 

1999 68680 118942 

2000 70481 116371 

2001 72079 112521 

2002 73253 106480 

2003 74352 102322 

2004 75210 99482 

2005 75783 95728 

2006 76839 91391 

2007 77949 87720 

2008 79205 86104 

2009 79984 82647 

2010 80579 79027 

2011 81258 75828 

2012 81910 73666 

2013 82432 70260 

2014 82957 66919 

FONTE: Micro Dados do Censo da Educação Básica - INEP/MEC. Coleta de dados: Fábio Hartmann. 

Organização: A autora (2016). 

 

Farias (2013) indica em sua pesquisa49 que muitas escolas estavam extintas 

desde a década de 1990, todavia apresentavam resoluções a partir de 2000 para a 

cessação das atividades escolares, ou seja, “o Estado precisava encerrar legalmente as 

atividades de escolas que já estavam desativadas há muitos anos” (FARIAS, 2013, 

p.48). A autora ainda indica uma contradição em relação à solicitação para autorização 

de abertura de uma em que o Estado exige determinada estrutura que ele mesmo não 

oferece, tornando muito mais fácil e rápida a cessação da escola do que a autorização 

para abertura. 

Os dados apresentados no quadro 6 indicam o intenso fechamento de escolas 

ocorrido apenas no contexto rural. Representando 66.919 escolas ativas em 2014 em 

áreas rurais e 82.957 em áreas urbanas. Em 1995 eram 136.825 escolas ativas em áreas 

rurais e 63.793 escolas ativas em áreas urbanas. 

                                            
49

 A autora apresenta a pesquisa referente aos Núcleos Regionais de Educação de Dois Vizinhos, Francisco 

Beltrão e Pato Branco, todavia contribui para pensar em um processo que atingiu o Paraná de modo expressivo. 
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As primeiras preocupações com o excessivo fechamento de escolas surgem a 

partir do I ENERA, em 1997, por ter sido um espaço de denúncia às condições 

precárias das escolas localizadas no campo. Todavia com a iniciativa da campanha do 

MST em 2011 com a campanha “FECHAR ESCOLAS É CRIME
50

” deu-se maior 

visibilidade à emergência das escolas. Segundo informações obtidas no endereço 

eletrônico do MST (2011), é possível observar as estratégias de ações, bem como as 

orientações em relação ao enfrentamento do fechamento de escolas: 

[...] nossa ação deve ser local, visto que a maioria das escolas fechadas 

pertence à rede municipal, mas sem perder de vista que devemos 

responsabilizar e fazer o Ministério da Educação dar respostas sobre o 

fechamento de escolas, exigindo o não fechamento de escolas e dando 

condições para a construção de novos estabelecimentos. Tendo em vista o 

grande número de fechamento de escolas, principalmente no campo, estamos 

lançando uma campanha nacional para discutir e denunciar a situação do 

fechamento das escolas principalmente no campo.  

 

É importante ressaltar que o fechamento não está atrelado apenas ao processo 

técnico de desativação da escola por conta do município/estado, e sim ligado ao modo 

de produção capitalista que compreende o campo em seu processo mercadológico, 

inferindo na falta de investimentos para os camponeses continuarem no campo. Assim, 

entendemos que o fechamento da escola não é um processo fragmentado, mas sim um 

objeto com vínculo intrínseco com determinações políticas, econômicas, sociais e 

culturais. 

Ao verificar um projeto de fechamento de escolas submetido ao Conselho 

Municipal de Educação, observamos que os municípios fizeram menção ao Plano 

Nacional de Educação de Lei nº. 10.172 de 9 de janeiro de 2001 destacando as metas a 

seguir: 

15. Transformar progressivamente as escolas unidocentes em escolas de 

mais de um professor, levando em consideração as realidades e as 

necessidades pedagógicas e de aprendizagem dos alunos. 16. Associar as 

classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro 

séries completas. (BRASIL, 2001) 

                                            
50 Esta campanha tem o objetivo de defender a educação pública que seja um direito de todos os 

trabalhadores. Para que isso se concretize, é importante mobilizar comunidades, movimentos sociais, 

sindicatos, enfim toda a sociedade para se indignar quando uma escola for fechada e lutar para mudar 

esta realidade. (MST, 2011) 
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Tais metas indicavam que o PNE de 2001 tinha como intenção oferecer uma 

educação que estivesse atenta às necessidades pedagógicas da aprendizagem, bem 

como a intenção em reorganizar as classes multisseriadas em classes seriadas, em pelo 

menos quatro séries. Todavia, estas metas não representam a realidade das populações 

do campo, pois demonstra que o intuito era apenas padronizar o modelo de escola 

urbana à realidade rural. Resulta neste sentido, na negação da escola presente na 

comunidade para a oferta de uma escola com padrões urbanocêntricos. 

Arroyo escreve que, “a negação da escola ao povo faz parte não apenas de 

uma negação dos instrumentos básicos transmitidos pela escola, mas da negação ao 

direito das classes trabalhadoras à educação e à formação da cultura e da identidade 

enquanto classe” (ARROYO, 1995, p. 77). 

A discussão atual
51

 sobre o fechamento de escolas encontra-se num âmbito 

dicotômico, de um lado há interesses dos movimentos sociais em lutar por escolas 

públicas no e do campo, por outro lado há inferências à nível governamental que 

orienta a necessidade do fechamento de escolas, ou da sua nucleação com interesses 

diversos inclusive vinculados ao capital agrário. 

3.1.1 Protagonismo dos movimentos sociais no Brasil e no Paraná e o fechamento de 

escolas 

"Fechar uma escola é simbólico. Ao fechar uma escola você está dizendo: só um pode viver. Quando 

se fecha uma escola só a soja pode viver, só a cana pode viver." (Izabel  Grein, 2015). 

Ao iniciar este subtítulo, sentimo-nos provocadas a destacar a reflexão de 

Izabel Grein
52

 sobre a opção do capital em trocar interesses voltados à vida de pessoas, 

de trabalhadores do campo, pela valorização da plantação de soja ou cana, como uma 

dinâmica que incide na consolidação do agronegócio e, no fechamento de escolas. A 

militante do MST, fala da concepção do movimento para atuar contra as políticas do 

empresariamento da educação, indicando a necessária luta para materializar a 

Educação do Campo, no sentido que o Estado cumpra o seu dever e garanta a escola 

pública aos trabalhadores do campo. 

                                            
51

 Do ano de 2015. 

52
 Problematizada no vídeo gravado durante o II Enera, 2015. 
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A escola sempre representou um espaço formal importante para a 

incorporação do conhecimento historicamente produzido, e tornando-se uma das 

principais pautas na luta dos movimentos sociais do campo, desde a sua articulação 

pela luta por reforma agrária popular. Destacamos o protagonismo destes coletivos 

para anunciar o intenso fechamento de escolas, como mecanismo de resistência à sua 

negação às populações do campo. 

A partir de 2011 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançou 

uma campanha nacional contra o fechamento e pela construção de escolas públicas no 

campo, com o lema: “Fechar Escola é Crime” com o intuito de “discutir e denunciar a 

situação do fechamento de escolas principalmente no campo” (2011b, p.10). Podemos 

observar a imagem da campanha na figura 1: 

  

FIGURA 1 – CAMPANHA FECHAR ESCOLA É CRIME 

 

FONTE: MST, 2011a. 

  

Em 2011 no jornal do MST com a reportagem “É tempo de seguir 

organizando o povo” um dos desafios postos à militância é a luta por escola pública 

juntamente à campanha Fechar escola é crime! Observa-se: 

[...] a importância de termos escolas no campo para a garantia do 

direito ao acesso, territorialização e da conquista de tê-la como um 

espaço de formação que contribua para a luta de classes na 
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constituição de novos sujeitos sociais, novos homens e novas 

mulheres. Enfim fazer com que a luta entorno do assentamento seja 

uma ferramenta de mobilização, articulação e elevação da consciência 

e da emancipação humana (MST, 2011a, p. 2). 

 A escola é tomada como condição fundamental à conquista dos espaços 

para a produção da vida, enquanto mecanismo de resistência ao intenso avanço do 

agronegócio. Ter escola significa ter criança, ter famílias, e junto ao significado 

humano, significa ter trabalho, e necessidade de efetivação de políticas públicas. A 

luta por escola pautada na concepção do MST, no lançamento da campanha Fechar 

Escola é Crime, significa tê-la enquanto potencialidade para a emancipação humana. 

A luta para impedir o fechamento de escola pública no campo configura-se a 

partir da luta pela reforma agrária e perpassa a defesa da educação pública brasileira 

(MST, 2011b, p. 10). Esta condição refere-se aos dados alarmantes referentes à 

negação da escolarização às populações camponesas, desde os altos índices de 

analfabetismo, fragilidades na progressão a outras etapas da Educação Básica, intensos 

processos de fechamento de escolas, campanhas voltadas à incorporação da política de 

nucleação, entre outros. 

O objetivo da campanha nacional se pauta na defesa da escola pública como 

um direito da classe trabalhadora, e “para que isso se concretize, é importante 

mobilizar comunidades, movimentos sociais, sindicatos, enfim toda a sociedade para 

se indignar quando uma escola for fechada e lutar para mudar esta realidade” (MST, 

2011b, p.10). 

Percebe-se que a neutralidade da sociedade em relação ao fechamento de 

escolas deu lugar a um olhar de indignação a partir desta campanha. Inúmeras frentes 

de mobilização, de professores, mas principalmente de alunos, foi realizada no país. A 

pauta das campanhas, das greves e das ocupações de escolas provocou impacto social, 

frente aos resultados negativos que o fechamento de escolas poderia provocar na 

sociedade. Assim, deve-se a atenção ao fechamento de escolas, desde as campanhas do 

MST, a partir da campanha “Fechar Escolas é Crime!”. 

Destacamos na integra os pontos de reivindicação da campanha Fechar Escola 

é Crime: 



91 
 

1) as escolas devem estar perto das residências dos estudantes, 2) as escolas 

devem ser nucleadas no próprio campo, 3) o transporte escolas não é 

suficiente para resolver o problema da falta de escolas no campo. As escolas 

do campo devem ser no campo, 4) as escolas do campo devem ter todos os 

níveis e modalidades de ensino, 5) o MEC deve ter uma ação para garantir, 

nos estados e municípios, a construção de escolas, 6) as escolas devem ser 

construídas com áreas de esporte, cultura, lazer, informática, 7) as esferas do 

poder executivo, legislativo, o Ministério Público, Conselhos de Educação 

devem barrar imediatamente o processo sistemático de fechamento de 

escolas (MST, 2011b, p. 10). 

 

No lançamento da 11ª edição do Jornal das Crianças Sem Terrinha, lançado 

em abril de 2009, há uma história marcando a discussão entre crianças para 

compreenderem seus direitos, desde as legislações como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) e a Lei de Diretrizes e Bases (1996), até fatos históricos 

demarcando a luta por escola pública, conforme podemos conferir na figura 2. 

FIGURA 2 – JORNAL DAS CRIANÇAS SEM TERRINHA 

 

FONTE: MST, 2009, p. 2. 



92 
 

 A preocupação social, destacada na discussão com as crianças em 2009 pelo 

setor de educação do MST anuncia que é uma luta de todos. No ano de 2011 o tema da 

Jornada Nacional dos Sem terrinha
53

, foi “Fechar escola é crime” adensando a 

“campanha Nacional contra o fechamento de escolas do campo” (MST, 2011c, p. 11). 

O fechamento de escolas está colocado em pauta pelos movimentos sociais 

como um problema emergente, e vem sendo debatido e criminalizado pelo movimento 

da educação do campo.  

Desde os documentos preparatórios do II ENERA, é possível identificar que 

um dos grandes enfrentamentos que se refere à política educacional que exclui os 

trabalhadores do acesso aos direitos sociais, diz da materialidade dos interesses do 

capital, configurado pela ampliação do agronegócio e do “fechamento acelerado de 

escolas no campo” (Documentos preparatórios ao II ENERA, 2015, p. 15). 

Para fortalecer a luta, os coletivos do campo incorporam a ideia que “ no 

campo há uma ilusão a ser combatida de que, porque temos um “Pronacampo”, a 

questão do direito e do acesso já está resolvido, enquanto as escolas continuam 

fechando...” (Documentos preparatórios ao II ENERA, 2015, p. 16). Uma vez 

conquistado programas e políticas voltados às populações rurais, indica a necessidade 

de vigiar sua efetivação. 

O compromisso indicado nos documentos preparatórios ao II ENERA é a 

necessária continuidade à Campanha iniciada em 2011 que Fechar escola é crime, bem 

como a necessária mobilização “para a desburocratização da construção de novas 

escolas no campo. Isso é estrutural e na lógica atual de expulsão das famílias do campo 

pela agricultura capitalista parece até que é ‘exigir o impossível’, por isso deve ser 

nossa prioridade”. (Documentos preparatórios ao II ENERA, 2015, p. 16). 

Outras estratégias de mobilização em relação aos impactos do fechamento de 

escolas são observadas a partir das iniciativas culturais ligadas ao MST, como o 

lançamento de uma música e de um poema do artista Zé Pinto em 2012: 

                                            
53

 Segundo o MST (2011c, p. 11), “há 16 anos, crianças sem terra – filhos e filhas de camponeses que 

lutam pela reforma agrária no Brasil – cumprem o papel de protagonista dentre as diversas lutas do 

MST. São crianças que fazem história com quadros de várias cores, falas de muitos lugares, ritmos do 

imenso Brasil, cantando e encantando como sujeitos do seu caminhar, na luta por escola, terra e 

dignidade. 
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Fechar Escola é Crime 
 

Canção 

Quando se fecha uma escola 

O conhecimento chora 

Ignorância fica em primeiro lugar 

Vai se alastrando como praga em plantação 

Vai separando a arte da educação 

 

Fechar escola é crime 

Vamos gritar 

É do Estado essa responsabilidade 

É uma conquista 

é um direito adquirido 

A sociedade tá alerta  

E vai cobrar 

 

Lá vai Joãozinho 

Lá vai Maria 

Felicidade é ter escola todo dia 

Tem brincadeira tem alegria 

Aprendizado vira flor de poesia 

Zé Pinto 

 

Fechar Escola é Crime 

Poema 

Fechar Escola é Crime 

Já viu tamanha verdade? 

O mundo de quem oprime  

Não soletra liberdade 

Quando se entende a Escola  

Em toda sua dimensão 

Sonho, arte e compromisso 

Nos trilhos da construção 

Se entende de antemão 

É construção de sujeitos 

E não qualquer construção 

São crianças brasileiras  

São sujeitos de direitos 

E muito mais que esmola 

Direito de ter escola 

E de levar na sacola 

Sede de conhecimentos 

A campanha está lançada 

Vamos virar este jogo 

Estudo não só pro ricos  

Mas pra quem nasceu do povo 
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Educação é o caminho 

Então fechar escola é crime 

E quem fechou é criminoso 

Zé Pinto 

 

A letra da música e o poema destacam o motivo do fechamento de escolas ser 

considerado um crime. A dimensão da escola incorpora elementos fundamentais à 

materialidade de outra realidade, em que se efetive direitos, em que o Estado assuma a 

responsabilidade com a sociedade civil, que o conhecimento seja popularizado entre os 

trabalhadores, e que indique caminhos de superação das fragilidades historicamente 

enraizadas no atendimento das populações rurais. 

Em outubro de 2011 o MST lança um Manifesto contra o fechamento de 

escolas, em tom de denúncia à desativação de mais de 24 mil escolas, bem como á 

cobrança pela implantação de políticas públicas. Segundo o documento “num país de 

milhares de analfabetos, impedir por motivos econômicos ou administrativos o acesso 

dos jovens à escola é, sim, um crime!” (MST, 2011d). O manifesto foi assinado pela 

sociedade civil e por professores de universidades públicas que atuam na área da 

Educação e, principalmente, que se comprometem com a defesa da escola pública, tais 

como: Marilena Chauí, Dermeval Saviani, Gaudêncio Frigotto, Roberto Leher, entre 

outros. 

 

CAMPANHA FECHAR ESCOLAS É CRIME!  

Mais de 24 mil escolas do campo foram fechadas nos últimos oito anos  

  

A Educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (Título II - Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo III, seção I) - direito de todos e dever do 

Estado. Entretanto, nos últimos anos, milhares de crianças e adolescentes, filhos e filhas de 

camponeses, estão sendo privados deste direito.  

 

Nos últimos oito anos, mais de 24 mil escolas do campo foram fechadas. Os dados do Censo 

Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da 

Educação, apontam que, no meio rural, existiam 107.432 escolas em 2002. Já em 2009, o 

número de estabelecimentos de ensino reduziu para 83.036.  

 

Para essas famílias camponesas, o anúncio do fechamento de uma escola na sua comunidade 

ou nas redondezas significa relegar seus filhos ao transporte escolar precarizado, às longas 

viagens diárias de ida e volta, saindo de madrugada e chegando no meio da tarde; à perda 

da convivência familiar, ao abandono da cultura do trabalho do campo e a tantos outros 

problemas.  
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O resultado comum desse processo é o abandono da escola, por grande parte daqueles 

levados do campo para estudar na cidade. É por essa razão que os níveis de escolaridade 

persistem muito baixos no campo brasileiro, em que pese tenha-se investido esforços e 

recursos para a universalização da educação básica.  

 

Portanto, fechar uma escola do campo significa privar milhares de jovens de seu direito à 

escolarização, à formação como cidadãos e ao ensino que contemple e se dê em sua 

realidade e como parte de sua cultura. Num país de milhares de analfabetos, impedir por 

motivos econômicos ou administrativos o acesso dos jovens à escola é, sim, um crime!  

 

A situação seria ainda mais grave não fosse a luta dos movimentos sociais do campo, por 

políticas de ampliação, recuperação, investimentos, formação de educadores e construção de 

escolas no campo. Importantes para reduzir a marcha do descaso dos gestores públicos para 

com os sujeitos do campo, mas insuficiente para garantir a universalização do acesso à 

educação no campo.  

 

Denunciamos essa trágica realidade e conclamamos aos gestores públicos municipais, 

estaduais e federais que suspendam essa política excludente, revertendo o fechamento de 

escolas e ampliando o acesso à educação do campo e no campo. Conclamamos também a 

sociedade brasileira para que se manifeste em defesa do direito humano à educação, em 

defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens do campo frequentarem a educação 

básica, no campo.  

 

Defender as escolas do campo é uma obrigação, fechar escolas é um crime contra as futuras 

gerações e a própria sociedade! 

MST, 2011d. 

 

O manifesto assinado em 2011indica uma contradição quando se destacam os 

inúmeros processos de exclusão da educação formal que podem ser observados a partir 

dos dados do analfabetismo e dos obstáculos para a progressão a outras etapas da 

educação básica ou até mesmo ao nível da educação superior quando estamos falando 

das classes populares. A medida de privação da escolarização às populações rurais tem 

como princípio o aspecto econômico, portanto é considerado enquanto um crime. 

No Paraná inúmeras atuações se destacam desde as iniciativas da Articulação 

Paranaense Por uma Educação do Campo, com a divulgação por meio de jornal 

impresso e digital com informações sobre os passos para impedir o fechamento de 

escolas, indicando até mesmo um contato via telefone para proceder com a denúncia, 

conforme podemos observar na Figura 3. 
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FIGURA 3 – PASSOS PARA IMPEDIR O FECHAMENTO DE ESCOLAS DO CAMPO 

 

FONTE: Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo, 2015. 

 

 No Paraná, também, podemos destacar a atuação de lideres políticos com 

vinculação aos movimentos sociais que abriram espaços de debates na Assembleia 

Legislativa, em meio à governabilidade conservadora
54

 atuante no Estado. A iniciativa 

foi dos deputados estaduais: Professor Lemos e Tadeu Veneri; que fizeram o 

                                            
54

 A exemplo do Governador Carlos Alberto Richa (PSDB). 
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chamamento por vias de uma audiência pública para discussão de três assuntos 

fundamentais ao futuro da educação do Estado, tais como: o Fechamento de escolas do 

campo, os Projetos de Lei 478/2015 - Lei da Mordaça - que infere na imposição de 

limites às intervenções dos professores em sala de aula instituído de caráter ideológico 

“Escola Sem Partido, e o Projeto de Lei 204/2015 “Adote uma Escola” sobre o 

interesse do Estado em possibilitar a intervenção empresarial nas escolas públicas, 

terceirizando a responsabilidade da manutenção das mesmas à iniciativa privada. A 

audiência ocorreu no dia 9 de novembro de 2015 no plenarinho, reunindo educadores, 

alunos, membros do Ministério Público entre outros.  

Em relação ao fechamento de escolas, foi discutida com o coletivo que estava 

presente, a orientação do governo em relação à reestruturação das escolas estaduais, 

com a intenção de realizar o remanejamento de turmas para o ano letivo de 2016 para 

outros prédios. O resultado seria o fechamento de inúmeras escolas. Todavia esta ação 

foi suspensa pelo poder executivo, haja vista as mobilizações que já estavam sendo 

provocadas. 

Esta audiência provocou reflexos importantes desde manifestações contrárias 

aos projetos de lei destacados e do fechamento de escolas, bem como o adiamento da 

votação e pela suspenção do interesse de reestruturação. 

Como pudemos observar, os retratos de enfrentamentos ao modelo neoliberal 

são consolidados com os encontros locais, regionais, estaduais e nacionais e 

principalmente com as campanhas oriundas dos movimentos sociais. A pauta do 

fechamento de escolas anuncia-se nos encontros que vão se desenvolvendo ao longo 

dos anos, exemplos expressivos são: a carta compromisso de Porto Barreiro, de 

Faxinal do Céu, do encontro de Candói, do VII Encontro estadual dos Educadores da 

Reforma Agrária e dos três encontros do Fórum nacional de Educação do Campo 

(FONEC), entre outras organizações. 

O Fórum Nacional Por Uma Educação do Campo (FONEC) foi criado em 

2010, por entidades ligadas à educação do campo e representada por movimentos 

sociais, universidades, organizações sociais e sindicais. O FONEC caracteriza-se 

enquanto “uma articulação dos sujeitos sociais coletivos que o compõem, pautados 

pelo princípio da autonomia em relação ao Estado”, e tem como objetivo: 
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[...] o exercício da análise crítica constante, severa e independente acerca de 

políticas públicas de Educação do Campo; bem como a correspondente ação 

política com vistas à implantação, à consolidação e, mesmo, à elaboração de 

proposições de políticas públicas de Educação do Campo (CARTA DE 

CRIAÇÃO DO FONEC, 2010, p. 1). 

No material do I FONEC, observa-se a indicação de dados relativos ao 

fechamento de escolas, que aponta “de acordo com o Censo Escolar do INEP, existiam 

107.432 escolas no território rural em 2002. Em 2011, o número desses 

estabelecimentos de ensino reduziu-se para 76.229, significando o fechamento de 

31.203 escolas no meio rural” (FONEC, 2012, p.22). Os compromissos firmados neste 

seminário orientam diversas pautas de enfrentamentos ao capitalismo e suas relações 

com a educação do campo que inferem em “mobilizar-se permanentemente contra o 

fechamento e pela construção de escolas do campo” (FONEC, 2012, p.26). 

A segunda Reunião do FONEC realizada em 2013 apresenta novos elementos 

em relação ao fechamento de escolas. Em uma síntese apresentada relativa ao eixo de 

trabalho sobre construção de escolas no campo, aponta-se que na esfera governamental 

há um movimento contrário à construção de escolas “alegam, ainda, dificuldades 

burocráticas para construir escolas novas, impostas nos processos de transferência dos 

recursos financeiros do MEC, como, por exemplo, a exigência da dominialidade dos 

terrenos” (FONEC, 2013, p.7), para somar dificuldades relativas ao reconhecimento 

das escolas localizadas no campo. A principal constatação é “a continuidade de um 

círculo vicioso que a cada dia leva ao fechamento de portas de escolas” (FONEC, 

2013, p.7). Este fórum denuncia: 

Certas representações locais do Ministério Público que, ao invés de vigiar 

contra o fechamento de escolas, têm, por vezes, se manifestado a favor, a 

partir de demandas de interesses contraditórios de famílias ou de dirigentes 

públicos locais (FONEC, 2013, p. 7-8). 

Além disso, esta organização coletiva, o FONEC, imprime sua posição em 

relação ao fechamento de escolas e sobre a nucleação de escolas que forja o 

fechamento das mesmas e, colocam-se: 

 
Contrário à forma de nucleação, que gera o fechamento de escolas pequenas. 

Existem outras formas de nucleação/agrupamento de escolas pequenas, de 

maneira a lhes tirar do isolamento, sem que sejam fechadas. Aliás, podem 

significar formas criativas de valorização das classes heterogêneas – 

conhecidas no Brasil como multisseriadas (FONEC, 2013, p. 25). 
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Uma questão fundamental que se observa nas discussões dos coletivos do 

movimento nacional da educação do campo é que não há a solicitação de abertura de 

escolas, e sim a manutenção das instituições precárias que são dispostas aos povos do 

campo e o impedimento de seu fechamento. Além disso, há o anuncio de alternativas 

de organização do espaço educativo sem a necessidade de fechamento, como a 

organização multisserie. Em outras palavras, a luta é para não perder direitos já 

conquistados. 

Além das denúncias oriundas dos coletivos que representam os sujeitos do 

campo, que firmam a valorização da escola do e no campo, há uma campanha 

expressiva no contexto do movimento dos trabalhadores rurais sem terra que denuncia 

o fechamento de escolas desde 2011 e evidencia os dados e os impactos em relação ao 

fechamento de escolas com reportagens e divulgação na mídia. A intenção é provocar 

a sociedade brasileira em relação ao desmonte da escola pública localizada no campo. 

A campanha do movimento social é que “Fechar Escola é Crime”. No Paraná a 

Articulação Paranaense Por uma Educação do Campo organizou um jornal informativo 

que retrata a importância de se ter uma escola no campo, quais são os mecanismos 

para empoderar a comunidade contra o fechamento, quais são as trajetórias legais que 

amparam a comunidade para impedir o fechamento e ainda, apresenta meios de 

realizar denúncias via telefone e e-mail. 

O relatório da reunião da Comissão Nacional de Educação do Campo
55

 

(CONEC), elaborado por Souza (2015b), evidencia que a discussão sobre o 

fechamento de escolas foi uma das pautas do encontro realizado no mês de abril do 

ano de 2015, constando a análise referente ao EIXO 02: Infraestrutura Fechamento de 

Escolas – Lei 12.690/2014. O relatório organizado foi disponibilizado à Articulação 

Paranaense por uma Educação do campo. Este sintetizou os elementos tratados nesta 

reunião que aponta uma contextualização sobre o fechamento de escolas e proposições 

acerca destes resultados, conforme podemos observar:  

                                            
55 “Órgão colegiado de caráter consultivo, com a atribuição de assessorar o Ministério da Educação na 

formulação de políticas para a Educação do Campo” conforme apontado no artigo 1º da portaria Nº 674, DE 1º 

DE AGOSTO DE 2013. Composta por representantes do representantes dos ministérios da Educação e do 

Desenvolvimento Agrário, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Conselho Nacional de 

Secretários de Educação, integrantes de movimentos sociais de abrangência nacional. 
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A profa. Divina mostrou um quadro contendo 122.970 escolas no campo no 

ano de 2007 e 67.680 escolas no ano de 2014, tendo como fonte os dados do 

Censo Escolar de 2014. Debateu-se sobre o fechamento de escolas, causas 

pontuais como número de alunos, infraestrutura etc. Maria Antônia chamou 

a atenção para a realidade do campo no Brasil, a ampliação das áreas com 

monoculturas e o processo de expulsão dos trabalhadores do campo. 

Destacou a necessidade de fazer análise sobre a ocupação e usos da terra, a 

estrutura agrária, a densidade demográfica, aspectos socioculturais das 

comunidades quando se analisa escola e o fechamento ou nucleação. O 

debate sobre a escola e essas questões estruturais [concentração da 

propriedade e ampliação das áreas monoculturas] pode evidenciar que 

projeto político de campo está em vigência e em avanço no Brasil (SOUZA, 

2015b, p.7-8). 

 

Com a disponibilização dos mapas apresentados pela professora Divina, 

reproduzimos na imagem a seguir com o mapeamento de todas as escolas do campo já 

registradas sobre as ativas em 2014: (Figura 4) 

FIGURA 4 – ESCOLAS DO CAMPO REGISTRADAS SOBRE AS ATIVAS EM 2014 

 
FONTE: Relatório da reunião Comissão Nacional de Educação do Campo, disponibilizado por 

SOUZA, 2015b. 

Ainda sobre os dados relativos às escolas ativas sobre todas já registradas, 

percebe-se que 45% das escolas não estão mais em funcionamento, quase metade das 

escolas extintas, conforme podemos observar na Figura 5: 
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FIGURA 5– CENÁRIO DE TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO JÁ REGISTRADAS SOBRE AS 

ATIVAS EM 2014 

 

FONTE: Relatório da reunião Comissão Nacional de Educação do Campo, disponibilizado por 

SOUZA, 2015b. 

 

Evidenciamos os dados relativos ao Estado do Paraná que se encontra em 13º 

lugar, com percentual de escolas ativas com 59,6%, sendo que o estado do Mato 

Grosso do Sul fica em primeiro lugar com 89,1% e o Tocantins fica em último lugar 

com 30,5%. Os dados também apontam que há intensidade no fechamento de escolas 

municipais, em relação às demais esferas administrativas. 

Além destes aprontamentos, o representante da CONTAG “afirma que é 

necessário discutir o fechamento de escolas com os Territórios da Cidadania
56

. Cita 

que no estado do Ceará são 13 Territórios da Cidadania e que a partir deles é possível 

ampliar o debate sobre campo e fechamento de escolas”, reafirmando que a remete à 

hegemonia dos usos da estrutura agrária. 

                                            
56 O Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. A participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e 

municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia (BRASIL, 2015). 
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Ainda nesta reunião é possível observar quais são as necessidades apontadas 

pela representante da ANPED
57

, que destaca que é essencial: 

Um mapa da estrutura agrária brasileira, com a sobreposição de informações 

sobre ruralidades, números de escolas, fechamento de escolas, turma de EJA, 

para que possamos enxergar que o problema é muito maior do que o debate 

pontual sobre escola e EJA. Destaca que os gestores, especialmente 

municipais, não reconhecem a ruralidade dos seus municípios e isso dificulta 

a construção e efetivação de políticas educacionais (SOUZA, 2015b, p.11). 

Percebe-se, por estas discussões, que o fechamento de escolas está atrelado a 

processos mais amplos do que a “simples
58

” condição de diminuição de alunos no 

campo. Esta relação está vinculada aos usos da terra, sua concentração, e mecanismos 

de fortalecimento ou enfraquecimento dos sujeitos. Fernandes, Welch e Gonçalves 

(2014) ajudam a elucidar essa discussão e explicam que “a concentração é uma marca 

forte no campo brasileiro”, e que este apontamento tenciona posições contrárias a 

“respeito do desenvolvimento da agropecuária”. Segundo estes autores: 

Algumas defendem a eliminação dos produtores que produzem menos, 

outras defendem a ampliação da participação dos pequenos agricultores na 

divisão de riquezas produzida, inclusive com políticas de acesso à terra para 

aumentar o número de agricultores, como a reforma agrária e o crédito 

fundiário (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2014, p.19) 

De um lado há uma discussão que luta pelo uso social da terra, que considere, 

também, a participação de pequenos produtores, de outro o mercado vem 

estabelecendo o tipo de vínculo capitalista que é necessário no campo. Fernandes, 

Welch e Gonçalves (2014) explicam que na região Sul e região Sudeste do país 

compõem a região que mais concentram terra, explicam: 

É nessa região que o agronegócio se estabeleceu por primeiro e tem se 

territorializado de forma intensiva, por meio de expansão de commodities, 

submetendo os agricultores camponeses a esse modelo de desenvolvimento 

da agricultura. (p.41) 

Para um modelo agrário que tenha uma relação lucrativa, da terra, e 

concentrada na mão de poucos, não há necessidade de se ter escola pública. O que 

acontece é que o capitalismo invade o campo e está expropriando os pequenos 

                                            
57

 Professora Doutora Maria Antônia de Souza. 
58

 Queremos dizer que a compreensão simples, refere-se ao olhar ingênuo em relação ao fenômeno do 

fechamento de escolas públicas localizadas no campo. O qual necessita de uma análise mais ampla, 

principalmente voltada à compreensão dos usos da terra. 
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agricultores por não dar chances de competir, pelo fomento financeiro que é dado ao 

modelo de produção do agronegócio. As relações sociais, culturais e econômicas são 

dicotômicas, tendo como pressuposto o agronegócio e os pequenos agricultores.  

Um conceito importante para compreender o campo é a ruralidade que 

segundo Verde “tal qual o território, representa a oportunidade de incluir, ampliar, 

absorver o que tem mantido fora, alargando horizontes, não naturalmente, mas 

dependente da decisão política de assim ser” (VERDE, 2004 p. 21). A autora aponta 

que: 

Como o território conforma-se no tempo, sua dimensão é histórica. No 

entanto, a diversidade econômica e social presente na sociedade paranaense 

levará ao reconhecimento de territórios construídos, cujo processo histórico 

imprimiu uma marca, e territórios por construir, onde as identidades 

culturais encontram-se dispersas (VERDE, 2004, p. 19-20) 

 

Esta definição indica que, “o agir humano cristaliza-se na identidade com o 

lugar em que vive – criando uma relação com o território” (VERDE 2004 p. 22). 

No Brasil, há uma definição de que até 150 hab por Km² o município é rural. 

No Paraná este critério foi redefinido por uma equipe do Ipardes que indica que para 

até 80 habitantes por km o município é rural. Este dado demonstra a ruralidade sob o 

ponto de vista demográfico. E, neste sentido no Paraná de 399 municípios 302 tem 

características rurais. 

Compreendemos que a atenção aos aspectos da ruralidade dos municípios 

deve transcender os critérios oficiais, tendo em vista a multiplicidade de características 

que orientam o que é o rural ou não. Esta condição atende a dimensão política, 

cultural, social e econômica, e infere na aproximação das reais necessidades das 

populações rurais. Ao considerar esta condição, poder-se-á abrir escolas, ampliar 

políticas educacionais, atender demandas estruturais das comunidades e favorecer 

atenção às pequenas produções agrícolas que resistem em meio à propagação das 

ilusões do capital agrário. 

 

3.4 O TRANSPORTE ESCOLAR 
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O Transporte escolar é uma política que merece destaque, pela intrínseca 

relação com o fechamento de escolas. Nos trabalhos de campo
59

 realizados nas escolas 

localizadas da Região Metropolitana de Curitiba, nos deparamos com inúmeras 

contradições frente aos impactos que a má administração, no que tange aos transportes, 

causa à escolarização das crianças, tais como: ônibus quebrado/encalhado na estrada, 

greve de empresas que pleitearam as licitações (em função dos atrasos no pagamento), 

e até mesmo falta de compromisso com as populações rurais. Tais condições inferem 

na frequência das crianças e na qualidade do ensino. 

Schwendler (2008, p. 37) indica que a existência da política de transporte 

escolar pode ser explicada por algumas frentes: 

A ausência histórica de uma política educacional para os povos do campo, a 

forma de organização e distribuição geográfica da população em função do 

aumento da concentração da terra e consequente diminuição do trabalho e 

das pequenas propriedades, o intenso processo de êxodo rural ocorrido a 

partir da década de 1970 e a lógica do custo-benefício das políticas 

neoliberais. 

Tais condições forjaram teses que o Estado estaria resolvendo o problema do 

acesso á escolarização, e “com esta medida, muitas escolas foram fechadas no Brasil, 

especialmente no Paraná, de modo que os educandos tiveram o acesso à escolarização 

viabilizado pelo transporte geralmente ao espaço considerado urbano” 

(SCHWENDLER, 2008, p. 37). A autora explica que houve casos de resistência ao 

fechamento de escolas “tendo em vista a luta pela terra e a constituição de 

assentamentos de Reforma Agrária” (Op. cit). 

Segundo o FNDE (2016), a união executa dois programas voltados à oferta de 

transporte escolar às populações residentes em áreas rurais: 1) o Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o 2) o Programa Caminhos da escola. O 

Programa Caminhos da Escola, criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007 

atua em articulação com o BNDS com a concessão de “linha de crédito especial para a 

aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus, miniônibus e micro-ônibus zero 

quilômetro e de embarcações novas”. 
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 Realizados desde 2012, quando nos incorporamos ao NUPECAMP. 
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Ferreira e Brandão (2012, p. 4) indicam que “até 1994 não havia programas do 

governo federal para destinação de verbas aos estados, municípios e distrito federal 

com o objetivo de contribuir com o transporte dos alunos”, sendo a criação do 

primeiro programa em junho de 1994 com a nomenclatura: Programa Nacional de 

Transporte Escolar (PNTE) criado pela portaria Ministerial nº 955, de 21 de junho de 

1994. 

Depois surge o PNATE, foi firmado pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004 

que consiste na oferta “de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, 

Distrito Federal e municípios”. Este programa objetivava garantir transporte escolar às 

populações rurais para que chegassem às instituições escolares do ensino fundamental. 

Com a “Lei no 11.947, de 16 de junho do mesmo ano
60

 –, o programa foi ampliado 

para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e 

do ensino médio residentes em áreas rurais” (FNDE, 2016). 

A verba pleiteada pelo PNATE pode ser gasta com a manutenção, para o 

pagamento de impostos e taxas dos veículos, e “serve, também, para o pagamento de 

serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar” (FNDE, 2016). 

Ferreira e Brandão (2012) organizaram um estudo sobre o processo de 

fechamento de escolas localizadas no campo em que anunciam a política de transporte 

escolar enquanto um agravante do fechamento de escolas. Os autores indicam que ao 

longo da trajetória histórica não havia preocupação dos governantes em relação ao 

transporte das crianças que moravam em áreas rurais. Justificam relembrando que: 

Desde os anos de 1980 o transporte rodoviário de trabalhadores rurais – 

boias-frias, canavieiros – em rodovias estaduais e federais passou a ser 

fiscalizados pela polícia rodoviária. Na contramão da história e do respeito 

às crianças, o mesmo tratamento não foi aplicado/fiscalizado ao transporte 

escolar efetuado pelos órgãos públicos, seja na década de 1980, 1990 e neste 

século (FERREIRA; BRANDÃO, 2012, p.4). 

 No Estado do Paraná há uma política intitulada Programa Estadual 

do Transporte Escolar (PETE) que oferta assistência financeira ao transporte escolar 

para os alunos da educação básica matriculados nos municípios do Estado. A Lei nº 

11.721, de 20 de maio de 1997 instituiu mecanismos da implantação da política de 
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 2009. 
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transporte escolar no Estado do Paraná, foi substituída pela Lei Estadual n.º 14.584, de 

22 de dezembro de 2004. Além disso, há a resolução da SEED 777 de 18 de Fevereiro 

de 2013 que “estabelece critérios, forma de transferência de recurso, execução, 

acompanhamento e prestação de contas do Programa Estadual de Transporte Escolar – 

PETE, a partir de 2013” (PARANÁ, 2013). 

Quanto aos direitos aos usos dos recursos do PETE, consta no artigo 3º: 

Têm direito ao transporte escolar público os alunos da Educação Básica, da 

zona rural e urbana, matriculados na Rede Estadual da Educação e que 

residam a uma distância igual ou superior a 2.000 m (02 quilômetros) das 

escolas em que estão matriculados (PARANÁ, 2013, grifo nosso). 

Observa-se que na efetivação da política estadual a oferta do transporte escolar 

refere-se aos alunos da educação básica, seja da área rural ou urbana e que estejam 

matriculados na rede estadual de educação. 

Organizamos o quadro 7 com a execução financeira do PNATE com a 

quantidade de municípios atendidos e de alunos, e a quantidade de escolas por ano: 

QUADRO  7 – PNATE EXECUÇÃO FINANCEIRA, MUNICÍPIOS, NÚMERO DE ALUNOS E 

QUANTIDADE DE ESCOLAS RURAIS POR ANO: BRASIL 

ANO 
EXECUÇÃO 

FINANCEIRA 

MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

ESCOLAS
61

 

LOCALIZADAS NO 

CAMPO 

2004 240.998.644,66 5.201 3.219.975 99482 

2005 246.931.651,50 5.317 3.211.128 95728 

2006 275.995.250,22 5.089 3.308.673 91391 

2007 291.994.969,03 5.191 3.473.360 87720 

2008 289.587.265,75 5.143 3.294.936 86104 

2009 418.976.595,54 5.492 4.652.477 82647 

2010 596.461.274,66 5.205 4.656.704 79027 

2011 573.815.057,44 5.187 4.558.465 75828 

2012 591.216.004,75 5.122 4.507.241 73666 

2013 581.399.889,47 5.198 4.420.264 70260 

2014 
580.717.121,63 

5.296 
4.547.690 66919 
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 Total de escolas Rurais: Municipais e Estaduais. 
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FONTE: FNDE, 2016. Censo Escolar, 2015. Organização: a autora, 2016. 

 

Os dados indicados no quadro 7 revelam os altos índices de investimento 

voltados à política do transporte escola a nível nacional, o PNATE. Optamos por 

indicar no quadro, um item que revela o fechamento de 32.523 escolas rurais, entre 

municipais e estaduais no Brasil entre 2004 e 2014, em 2015 o Censo Escolar revelou 

a existência de 64046 escolas rurais localizadas no campo agravando o impulso do 

fechamento de escolas. Concomitantemente, os investimentos voltados ao transporte 

escolar elevaram-se absurdamente, sendo em 2004 pago aos municípios R$ 

240.998.644,66 e, em 2014 o valor foi 580.717.121,63, a diferença do valor pago em 

2004 e 2014 refere-se a R$ 339.718.476,97. 

Estes investimentos demonstram que não há principio de otimização de 

recursos para a oferta de transporte escolar, segundo Ferreira e Brandão (2012, p. 9): 

O estudo indica que os poderes públicos municipais, movidos pela ideia de 

que a manutenção de centros de ensino no campo é economicamente 

insustentável para os cofres públicos, agrupam os alunos nas cidades, 

penalizando-os pelo transporte escolar, reduzindo o número de professores e 

servidores ligados às atividades de ensino e achatando salários. 

 

Pode-se afirmar que a política do transporte escolar é subsidiada com verba 

pública federal, estadual, e conta ainda com os investimentos dos próprios municípios. 

Segundo Souza e Marcoccia (2011, p. 193) na década de 1980 quando ocorreu 

o processo de consolidação e a nucleação de escolas, “entrou em cena a polêmica do 

transporte escolar rural, que nos dias atuais merece estudos, especialmente no que 

tange ao financiamento da educação, às condições de transporte dos alunos e 

condições de trabalho dos professores”. As autoras atentam para relação entre a prática 

de nucleação de escolas com o avanço das políticas de transporte escolar. 

Hage (2014, p. 1174-1175), faz um estudo sobre as escolas multisseridas no 

Estado do Pará e indica que inúmeras fragilidades interferem no desenvolvimento das 

escolas multisseriadas e que em muitos casos contribuem para o descredito às 

potencialidades pedagógicas que se desenvolvem nesta especificidade, dentre as quais 



108 
 

destacamos “[...] o avanço da política de nucleação vinculada ao transporte escolar e o 

fechamento das escolas [...]”. 

Elias e Brandão (2012, p.10) indicam que no cenário de implantação de 

transporte escolar, muitos dirigentes municipais e estaduais assumiram a opção de 

fechar as escolas multisseriadas e “elegeram uma escola urbana para receber 

estudantes de várias localidades rurais”. 

Portanto, é possível compreender que a política de nucleação de escolas, 

vinculada ao incentivo governamental da política de transporte escolar contribui, 

também, para a sua desativação permanente. Ou seja, a escola dá lugar, modifica-se, e 

distancia-se da especificidade em que o aluno se insere. 

Ferreira e Brandão (2012, p. 9) denunciam que muitos dados utilizados para a 

incorporação de recursos oriundos das políticas públicas do transporte escolar, muitas 

vezes são forjados resultando no “fechamento de escolas e a consequência é o 

transporte dos estudantes e professores do campo para as escolas das cidades”. Os 

autores demonstram que em muitas práticas realizadas nos municípios intencionam o 

recebimento de verbas, sem ao menos efetivar a política pública, sendo um importante 

indicio para pensar nas fragilidades que envolvem o transporte escolar. 

A relação entre o atendimento aos alunos da educação especial e a 

problemática do transporte escolar, pode ser conferida na pesquisa desenvolvida por 

Marcoccia (2012, p. 57), a autora destaca algumas fragilidades em relação ao 

fechamento de escolas, tais como o: “aumento no tempo de deslocamento, quando 

necessário o transporte escolar; dificuldades na implementação do atendimento 

educacional especializado nas escolas do campo”, em que a oferta normalmente é 

realizada no contexto urbano. 

Compreendemos que é necessário repensar as reais necessidades das 

populações residentes nas áreas rurais, desde os direitos garantidos pela Constituição 

do Brasil de 1988, seja pelo acesso à terra, à educação, à saúde, à segurança, etc; esta 

deve ser a prioridade, e estes direitos devem ser ofertados desde o lugar em que vivem 

e não constituir um mecanismo que acaba dificultando sua oferta. Pois, conforme 

afirma Pergher (2014, p. 4-5) “a falta de uma política para a educação rural/do campo 

origina a necessidade da criação de outra política, a do transporte”. 
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O estado do Paraná é constituído com 399 municípios, e em 2015 contava com 

418 escolas estaduais localizadas em áreas rurais, sendo que o número de escolas 

municipais para o mesmo período é de 952. Um percentual de 30,5% de escolas 

estaduais e de 69,5% de escolas municipais. Em relação aos dados do ano de 2015 

sobre o transporte escolar na Região Metropolitana de Curitiba, o quadro 8 retrata por 

município o número de escolas estaduais e escolas municipais, bem como o valor 

recebido pela verba do PNATE e do PETE para o mesmo período: 

QUADRO  8 – VERBAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E NÚMERO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

E ESTADUAIS DE 2015 POR MUNICÍPIO 

Município Escolas 

Estaduais 

Escolas 

municipais 

Verba PNATE Verba PETE 

Adrianópolis 
3 6 

 R$ 6.662,76   R$ 190.157,22  

Almirante 

Tamandaré 

0 4 
 R$ 62.892,24   R$ 850.589,44  

Agudos do Sul 
0 2 

 R$ 142.630,42   R$ 173.059,38  

Araucária 
3 8 

 R$ 266.299,02   R$ 757.267,37  

Balsa Nova 
0 6 

 R$ 216.998,16   R$ 274.131,91  

Bocaiúva do Sul 
0 9 

 R$ 134.064,00   R$ 202.808,67  

Campina Grande 

do Sul 

1 5 
 R$ 194.920,83   R$ 404.174,60  

Campo do 

Tenente 

1 4 
 R$ 60.775,89   R$ 107.455,82  

Campo Largo 
4 8 

 R$ 402.043,54   R$ 1.938.083,06  

Campo Magro 
1 1 

 R$ 106.681,36   R$ 331.600,61  

Cerro Azul 
1 29 

 R$ 208.700,16   R$ 372.493,02  

Colombo 
0 6 

 R$ 243.747,20   R$ 753.129,32  

Contenda 
1 3 

 R$ 144.164,00   R$ 249.765,92  

Doutor Ulysses 
1 13 

 R$ 13.378,02   R$ 260.515,99  

Fazenda Rio 

Grande 

0 2 
 R$ 6.242,75   R$ 570.564,56  

Itaperuçu 
1 3 

 -   R$ 113.011,71  

Lapa 
5 13 

 R$  430.409,28   R$ 1.788.276,62  

Mandirituba 
1 2 

 R$  337.719,84   R$ 794.747,90  

Piên 
0 6 

 R$  196.689,84   R$ 259.094,75  

Piraquara 
3 12 

 R$ 144.829,85   R$ 1.166.392,01  
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Quatro Barras 
0 1 

 R$  49.431,98   R$ 367.964,16  

Quitandinha 
5 6 

 R$ 327.243,84   R$ 511.253,80  

Rio Branco do 

Sul 

2 19 
 R$ 62.159,71   R$ 502.486,42  

Rio Negro 
2 4 

 R$ 201.324,96   R$ 499.041,71  

São José dos 

Pinhais 

2 10 
 R$ 636.951,80   R$ 1.120.986,03  

Tijucas do Sul 
1 11 

 R$ 293.025,60   R$ 716.853,35  

Tunas do Paraná 
1 2 

 R$ 59.523,63   R$ 157.803,82  

FONTE: MEC/ FNDE 2016; PARANÁ/ SIAF
62

 2016; Micro dados do Censo da Educação Básica, 

2015 – MEC/INEP
63

. Organização: A autora, 2016. 

 

Os dados indicados no quadro 9 refletem que a esfera governamental assume 

uma postura política voltada ao investimento de verbas ao transporte escolar. É 

preocupante observar a ausência de escolas estaduais em 8 municípios da RMC, tais 

como: Almirante Tamandaré, Agudos do Sul, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Colombo, 

Fazenda Rio Grande, Piên e Quatro Barras. Esta condição remete a necessidade de 

transportar os alunos das áreas rurais aos centros urbanos, e “reforçam uma política 

histórica, na qual os sujeitos saem do campo para estudar e estudam para sair do 

campo, o que lhes resulta muitos problemas” (SCHWENDLER, 2008, p. 38). 

No município de Balsa Nova ao observar a ausência de escolas estaduais 

concomitantemente o número reduzido de escolas municipais focalizamos o olhar à 

territorialidade que aponta que este município assume a concentração de terra, a 

exemplo do calculo do hectare
64

 pelo número de estabelecimentos em que 34.554(há) 

pertencem á apenas 122 estabelecimentos (CENSO, 2006). Este município recebeu em 

2015 cerca de R$ 50.000,00 por mês – se somarmos os valores anuais e divididos por 

11 (meses); em verbas do PNATE e do PETE para garantir o transporte escolar do 

município. Ao observar o histórico do registro de escolas disponibilizado no Censo 

Escolar, constata-se que de 2004 a 2007 no município de Balsa Nova havia 3 escolas 
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 Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro. 

63
 A coleta de dados do número de escolas foi realizada por Fábio Hartmann, tendo em vista a 

necessidade de utilizar o sistema SPSS para extrair dados do Censo, o qual não se tem acesso. 

64 É importante lembrar que 1 hectare se refere à 10.000 metros quadrado. 
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estaduais, em 2008 contava com apenas 1 e desde 2009 não tem escola pública 

estadual localizada no campo. 

Outro dado alarmante indicado no quadro 9 são os investimentos voltados à 

política de transporte escolar, sendo que para a RMC foi dedicado no ano de 2015 

cerca de R$ 15.433.709,17 do programa estadual e R$ 4.949.510,68 do programa 

nacional, totalizando o valor de R$ 20.383.219,85. Os gastos são absurdos, quando 

comparados aos investimentos da infraestrutura da escola e da formação dos 

professores. Os valores contradizem o discurso de dirigentes, uma vez que o princípio 

econômico não sustenta as teses que o fechamento de escolas contribui para a 

otimização dos recursos governamentais, desde o ponto de vista do transporte escolar. 

Os municípios que mais receberam verbas para o transporte escolar no ano de 

2015 foram: Campo Largo, Lapa, Piraquara e São José dos Pinhais. Somando a verba 

recebida pelos 4 municípios juntos totaliza o valor de R$ 7.627.972,19 ou seja, o valor 

recebido para 4 municípios supracitados representou cerca de 37% do valor total 

investido. 

A política de transporte escolar é fundamental para amparar as populações 

rurais, tendo em vista que atende a necessidade de mobilização das crianças nesta área. 

Todavia, os esforços econômicos mediados pela esfera governamental voltam-se a 

atender uma demanda capitalista a medida que tem como centralidade impulsionar o 

setor automobilístico, de outro lado compreendemos que o campo é “lugar de vida, de 

trabalho, de lazer, de produção econômica, cultural e de conhecimentos” 

(SCHWENDLER, 2008, p. 39), e ao compreendê-lo como um lugar que produz vida, 

as necessidade devem ser oriundas das populações. 

Compreendemos que a política de transporte escolar, oculta inúmeras 

fragilidades em que as populações residentes em áreas rurais convivem, pois: 1) 

Contribui com o fechamento de escolas a medida que equivoca-se com a interpretação 

do direito das populações terem acesso à educação com o direito de ser levado à 

escola, 2) Pelo fato de não se ter escolas inviabiliza a consolidação da agricultura 

familiar, pois para que os filhos dos trabalhadores do campo  acessem outras etapas da 

Educação Básica e Educação Superior torna-se necessário ir aos centros urbanos, 3) 

Deixam de investir em patrimônio público, na escola, nas comunidades, tendo em vista 
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os altíssimos gastos. 4) Ao pensar na realidade dos sujeitos que acessam o transporte 

escolar, “o tempo” é uma categoria muito fragilizada. Desde o caminho que fazem até 

chegar ao ponto estipulado que passa ônibus até o período em que ficam dentro do 

transporte. Dependendo da localidade em que moram percorrem horas até chegar à 

escola. 5) Os altos investimentos no transporte escolar do programa estadual referem-

se à ausência/escassez de escolas. 

A prática de nucleação
65

 de escolas rurais contribui para fortalecer a política 

de transporte escolar quando sua organização final acontece nas áreas urbanas, pois 

além de ocasionar inúmeros desgastes físicos aos alunos, estes “são afastados de suas 

raízes culturais, de sua identidade” (SCHWENDLER, 2008, p. 37).  

Um elemento observado nas áreas rurais da RMC é a dificuldade do 

deslocamento nas comunidades ou para outros espaços, devido à ausência do 

transporte coletivo e as más condições das estradas. Nesta dinâmica, o transporte 

clandestino se fortalece, sendo que crianças e os trabalhadores do campo ficam 

submetidos à locomoção perigosa condição que guarda a necessidade de ampliação de 

uma política de acessibilidade que garanta a liberdade de locomoção nas áreas rurais 

com qualidade. Esta condição infere, ainda, na dificuldade dos familiares participarem 

das atividades da escola, quando está situada longe da comunidade. 

O próximo capitulo dará ênfase à Região Metropolitana de Curitiba, frente aos 

desafios e potencialidades provocados neste contexto desde a Educação do Campo, 

bem como problematiza como a política educacional do fechamento de escolas se 

expressa. 

 

 

 

 

 

                                            
65 Conforme já mencionado nesta pesquisa, infere no fechamento de inúmeras escolas para a 

centralização de uma escola núcleo. 
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4. A POLÍTICA DE FECHAMENTO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO 

CAMPO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

Este capítulo expõe o lócus da pesquisa. Ao discutir sobre a Educação do 

Campo na Região Metropolitana de Curitiba é preciso compreender o projeto de 

campo existente neste contexto, assim como problematiza Souza 2017
66

. Para 

responder a esta pergunta
67

 apresentamos um mapeamento desta região, e em seguida 

fazemos algumas problematizações sobre os condicionantes do fechamento de escolas 

e como estes se expressam frente aos princípios da Educação do Campo. Na 

continuidade, indicamos elementos para fortalecer a comunidade junto aos coletivos 

existentes, desde a escola e suas práticas pedagógicas. Por fim, apresentamos os passos 

para impedir o fechamento de uma escola localizada no campo. 

 

4.1 A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA: DE UM PROJETO DE 

CAMPO CAPITALISTA PARA PENSAR UM TERRITÓRIO CAMPONÊS 

 

A Região Metropolitana de Curitiba localizada no estado do Paraná, Região 

Sul do Brasil, constitui-se por 29 municípios
68

 e “é a oitava Região Metropolitana mais 

populosa do país, com 3.223.836 habitantes, e concentra 30.86% da população do 

Estado. Também é a segunda maior região metropolitana do país em extensão, com 

16.581,21km²” (COMEC, 2012). Dos 29 municípios, 27 apresentam características 

rurais vinculadas à economia bem como à diversidade sociocultural. Além disso, os 27 

municípios contam com escolas públicas localizadas no campo. 

Fernandes explica que “território camponês é o espaço de vida do camponês 

[...] é o lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas 

constrói sua existência” (2012, p. 746). Compreendemos que na RMC há um projeto 

                                            

66 Problematização realizada pela professora Dra. Maria Antônia de Souza em orientação para a 

continuidade da escrita da dissertação. Dia 24 de fevereiro de 2017. 

67 Que projeto de campo há na RMC? 

68 Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 

Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 

Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piên, 

Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas 

do Sul, Tunas do Paraná (COMEC, 2012). 
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de campo capitalista que oprime o camponês, que é trabalhador; e o envolve na lógica 

do capital. Corrompe com a produção material e imaterial deste camponês, nega a sua 

existência nas políticas municipais. Compreendemos ainda que nesta lógica coexistem 

sujeitos que se realizam o enfrentamento ao modelo exposto, para materializar a 

produção da vida, na lógica da identidade camponesa. 

Tem-se, portanto, dois projetos, um fortalecido que é o capitalismo agrário e o 

projeto dos trabalhadores que foi fragilizado historicamente, mas apresenta-se na 

RMC, ainda que necessite ser forjado pelos sujeitos na luta por escola, terra, políticas e 

direitos.  

Para compreender a dimensão territorial da RMC, apresentamos a figura 6 que 

representa o mapa da RMC para observar a localização de cada município: 

FIGURA 6 - REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

                FONTE: COMEC, 2012. 
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No que tange aos sujeitos, o território rural da RMC destaca-se pela presença 

de pequenos agricultores, povos tradicionais do campo, trabalhadores assalariados e, 

insere-se num espaço fortemente consolidado pela agricultura capitalista. 

Neste sentido a indagação sobre o projeto de campo que há na RMC é 

respondida antecipadamente: refere-se a um contexto marcado pelo projeto do 

capital. Tal afirmação justifica-se por um contingente considerável da desigualdade 

fundiária. Identificamos um crescimento do campo “industrial” com a ampliação dos 

usos da terra para a produção de soja e milho, bem como a expressiva produção de 

silvicultura, a mecanização tecnológica, assalariamento dos trabalhadores rurais, e em 

meio a esta situação registra-se a ocultação dos impactos socioambientais. Souza 

(2016b, p. 341) explica que estes “são fatores estruturais ao lado de fatores 

conjunturais que levam a construção de políticas como o fechamento de escolas, 

nucleação de escolas e transporte escolar”. 

Segundo Vendramini “o modelo agrícola capitalista predominante é o do 

agronegócio e da financeirização da agricultura, mantendo poucos trabalhadores no 

campo” (2015, p. 65). 

Para apresentar a desigualdade fundiária da RMC apresentamos a figura 7 que 

representa o mapa com o Índice Gini
69

 da estrutura fundiária do estado do Paraná 

relativo ao ano de 2012: 

 

 

 

 

 

 

                                            

69 “O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o 

grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). 

O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou 

cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza” (WOLFFENBÜTTEL, 

2004). 
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FIGURA 7- ÍNDICE GINI DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO PARANÁ 2012 

 

FONTE: INCRA e Rede DATALUTAS, 2012. 

 

O mapa demonstra a expressiva desigualdade fundiária presente na RMC.  

Esta relação indica que a concentração marca os usos da terra nesta região. São 

municípios que se destacam pela concentração da terra que é utilizada para produção 

em larga escala. Conforme mapeamos neste capítulo. 

Souza (2006b, 341) explica que “o território extenso, com a propriedade ou o 

uso da terra concentrados, gera processos de migração decorrentes da diminuição do 

trabalho na terra, da baixa renda obtida com a produção familiar e do amplo uso das 

tecnologias agrícolas”. Tal condição remete considerar que a desigualdade expressiva 

nesta região é resultado do fomento à agricultura capitalista, concentrando a terra e a 

renda. 

Ao tratar da RMC, concentramos olhares às ruralidades para compreender o 

panorama destes municípios. O quadro 9 apresenta os municípios da RMC desde a sua 
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extensão rural, densidade demográfica, grau de urbanização, bem como a população 

censitária urbana e rural para compreender a ruralidade sob esta ótica. 

QUADRO  9 - MUNICÍPIOS COM EXTENSÃO RURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA 

Município Data de 

instalação 

Área 

Territorial 

do 

Município 

(ITCG) 

(km2) 

Densidade 

demográfica 

do 

Município 

(hab/km2) 

Grau de 

urbanização 

do 

Município 

(%) 

População 

censitária
70

 

– Urbana 

(habitantes) 

População 

censitária
71

 

– Rural 

(habitantes) 

Adrianópolis 15/11/1961 1.341,334 4,75 32,31 2060 4316 

Agudos do 

Sul 
18/11/1961 191,282 46,49 34,12 

2822 5448 

Almirante 

Tamandaré 
06/11/1947 191,114 583,87 95,82 

98892 4312 

Araucária 01/03/1890 471,337 278,69 92,51 110.205 8.918 

Balsa Nova 04/11/1961  344,191 35,45 60,80 6.870 4.430 

Bocaiúva do 

Sul 
12/04/1871 825,757 14,53 46,67 

5.128 5.859 

Campina 

Grande do 

Sul 

22/03/1884 540,631 76,66 82,44 

31.961 6.808 

Campo do 

Tenente 
29/10/1961 304,291 25,05 58,86 

4.194 2.931 

Campo 

Largo 
23/02/1871 1.282,564 95,47 83,80 

94.171 18.206 

Campo 

Magro 
01/01/1997 278,224 97,56 78,68 

19.547 5.296 

Cerro Azul 27/12/1897 1.341,323 13,19 28,39 4.808 12.130 

Colombo 05/02/1890 197,805 1.162,11 95,42 203.203 9.764 

Contenda 14/12/1952 300,569 57,56 58,09 9.231 6.660 

Doutor 

Ulysses 
01/01/1993 787,320 7,39 16,22 

929 4.798 

Fazenda Rio 

Grande 
01/01/1993 115,377 785,67 92,96 

75.928 5.747 

Itaperuçu 01/01/1993  320,158 82,37 83,54 19.956 3.931 

Lapa 13/06/1872  2.097,751 22,55 60,58 27.222 17.710 

Mandirituba 15/11/1961 381,392 64,28 33,37 7.414 14.806 

Piên 01/11/1961 256,934 47,04 40,25 4.523 6.713 

Piraquara 29/01/1890 225,223 456,43 49,07 45.738 47.469 

Quatro 

Barras 
09/11/1961 181,265 119,92 90,38 

17.941 1.910 

Quitandinha 23/11/1961 446,396 40,90 28,60 4.887 12.202 

Rio Branco 

do Sul 
11/10/1947 816,712 39,29 71,92 

22.045 8.605 

Rio Negro 15/11/1870 603,707 54,92 82,21 25.710 5.564 

São José dos 

Pinhais 
08/01/1853 944,280 310,22 89,66 

236.895 27.315 

Tijucas do 

Sul 
14/12/1952 671,930 23,48 15,72 

2.285 12.256 

Tunas do 

Paraná 
01/01/1993 671,710 10,94 44,63 

2.792 3.464 

                                            
70 IBGE 2010 in: IPARDES, 2016. 
71 IBGE 2010 in: IPARDES, 2016. 



118 
 

FONTE: IPARDES, 2017. Organizado pela autora, 2017. 
 

Pode-se observar que por ordem das maiores áreas territoriais, temos os 

municípios: 1º Lapa, 2º Adrianópolis, 3º Cerro Azul, 4º Campo Largo, 5º São José dos 

Pinhais, 6º Bocaiuva do Sul, 7º Rio Branco do Sul, e 8º Doutor Ulysses. Dentre os 8 

municípios destacados com as maiores áreas territoriais, apresentam baixa densidade 

demográfica, com exceção de Campo Largo e São José dos Pinhais. 

Destaca-se que onze municípios apresentam maior número de habitantes 

residentes no campo, tais como: Adrianópolis, Agudos do Sul, Bocaíuva do Sul, Cerro 

Azul, Doutor Ulysses, Mandirituba, Piên, Piraquara, Quitandinha, Tijucas do Sul e 

Tunas do Paraná. Além disso, há municípios com registro de população residente em 

área rural próxima à registrada no contexto urbano, tais como: Balsa Nova, Contenda, 

Lapa e Piraquara. 

Estes municípios apresentam características rurais e contam com escolas 

localizadas no campo para atender as populações. Os quadros 10 e 11 apresentam os 

dados com as escolas rurais em atividade de 1995 a 2015 por município na RMC. 
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QUADRO  10 - NÚMERO DE ESCOLAS RURAIS ATIVAS NA RMC DE 1995 A 2004 POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

Adrianópolis 2 25 2 21 2 21 2 23 2 23 2 21 2 20 2 21 2 22 2 21 

Agudos do 

Sul 
0 23 0 23 0 23 0 22 0 22 0 22 0 22 0 23 0 16 0 16 

Almirante 

Tamandaré 
2 19 2 20 0 13 0 15 0 15 0 15 0 15 0 14 0 15 0 15 

Araucária 0 10 0 10 0 9 0 9 1 9 1 9 2 9 2 9 2 9 2 9 

Balsa Nova 0 7 2 7 2 7 2 7 2 8 0 8 2 6 2 6 2 5 3 7 

Bocaiúva do 

Sul 
0 37 0 33 0 34 0 31 0 25 0 24 0 25 0 20 0 14 0 13 

Campina 

Grande do 

Sul 

2 16 1 11 1 11 1 8 1 6 1 6 1 6 1 6 1 4 1 4 

Campo do 

Tenente 
0 5 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

Campo 

Largo 
0 14 0 11 0 11 2 6 3 4 3 4 3 5 4 5 6 5 5 4 

Campo 

Magro 
- - - - 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 

Cerro Azul 0 47 0 46 0 47 0 46 0 46 0 45 1 45 1 44 1 39 1 38 

Colombo 0 22 1 22 1 22 0 20 0 20 0 20 0 19 0 18 0 17 0 16 

Contenda 0 18 0 17 0 16 0 11 0 11 0 9 0 6 1 6 1 5 1 5 

Doutor 

Ulysses 
1 28 1 27 1 26 1 28 1 28 1 26 1 26 1 26 1 26 1 24 

Fazenda Rio 

Grande 
0 8 0 7 0 7 0 6 0 6 0 6 0 5 0 4 0 4 0 5 

Itaperuçu 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 1 13 1 3 

Lapa 6 56 5 57 5 53 5 45 5 33 5 25 5 26 5 26 5 26 6 25 

Mandirituba 0 32 0 35 0 29 0 29 1 17 1 15 1 14 1 8 1 2 1 2 

Piên 0 23 0 24 1 24 1 23 1 11 1 9 1 7 0 6 0 6 0 6 
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Piraquara 2 10 2 10 2 10 2 9 2 7 2 6 1 7 1 5 1 4 0 6 

Quatro 

Barras 
0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 

Quitandinha 2 33 2 31 2 31 3 14 4 12 5 10 5 10 6 8 6 8 6 8 

Rio Branco 

do Sul 
2 57 1 56 1 59 1 56 1 55 1 55 2 55 2 57 2 55 2 37 

Rio Negro 1 35 1 34 3 31 3 21 2 10 3 7 3 7 3 5 3 4 3 4 

São José dos 

Pinhais 
0 21 0 21 0 19 0 17 2 14 3 13 3 13 4 13 3 12 4 15 

Tijucas do 

Sul 
1 27 1 26 1 26 1 17 1 14 1 11 1 12 1 17 1 15 1 15 

Tunas do 

Paraná 
0 13 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 12 1 12 1 13 1 13 

FONTE: Micro Dados do Censo da Educação Básica - INEP/MEC. Contribuição para coleta de dados de Fábio Hartman. Organizado pela autora, 2017. 

QUADRO  11 - – NÚMERO DE ESCOLAS RURAIS ATIVAS NA RMC DE 2004 A 2015 POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M   

Adrianópolis 2 16 2 15 2 16 2 16 3 12 3 11 3 10 3 9 3 9 3 7 3 6   

Agudos do 

Sul 
0 19 0 14 0 7 0 7 0 8 0 7 0 8 0 6 0 3 0 2 0 2   

Almirante 

Tamandaré 
0 15 0 14 0 14 0 14 0 6 0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4   

Araucária 3 9 3 8 4 8 4 8 4 8 3 8 2 8 2 7 3 8 3 8 3 8   

Balsa Nova 3 7 3 6 3 8 1 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 6 0 6 0 6   

Bocaiúva do 

Sul 
1 16 0 15 0 14 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9   

Campina 

Grande do 

Sul 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1 6 1 5 1 5   

Campo do 

Tenente 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4   

Campo 

Largo 
5 5 5 5 5 5 4 7 4 8 5 8 4 8 4 6 4 8 4 8 4 8   
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Campo 

Magro 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Cerro Azul 1 38 1 37 1 37 1 35 1 36 1 36 1 36 1 33 1 34 1 30 1 29   

Colombo 0 16 0 15 0 13 0 11 0 10 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 6   

Contenda 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3   

Doutor 

Ulysses 
1 23 1 24 1 23 1 22 1 23 1 23 1 23 1 23 1 22 1 15 1 13   

Fazenda Rio 

Grande 
0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2   

Itaperuçu 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3   

Lapa 6 24 5 22 5 22 5 22 5 18 5 18 5 17 5 15 5 15 5 15 5 13   

Mandirituba 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   

Piên 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6   

Piraquara 1 4 1 3 2 12 2 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12   

Quatro 

Barras 
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   

Quitandinha 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 7 5 6 5 7 5 6 5 6 5 6   

Rio Branco 

do Sul 
2 32 2 26 2 25 2 26 2 26 2 25 2 22 2 12 2 21 2 19 2 19   

Rio Negro 3 4 3 4 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 2 4 2 4   

São José dos 

Pinhais 
4 14 2 12 2 12 2 12 1 12 3 12 2 12 2 10 1 10 1 10 2 10   

Tijucas do 

Sul 
1 16 1 17 1 11 1 13 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11   

Tunas do 

Paraná 
1 9 0 8 0 8 0 9 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   

FONTE: Micro Dados do Censo da Educação Básica - INEP/MEC. Contribuição para coleta de dados de Fábio Hartman. Organizado pela autora, 2017. 
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Observa-se que em 1995 haviam 634 escolas localizadas no campo, entre 

escolas estaduais e municipais, já em 2015 observa-se a incidência de 234 

escolas. Cerca de 400 escolas foram fechadas em 20 anos. 

Em 1999 foram registradas cerca de 475 escolas, em 2004 359 escolas, 

2007 320 escolas, 2011 269 escolas. Estas datas marcam os períodos de impulso 

à política de transporte escolar destacado no capítulo anterior, e demonstra 

concomitantemente ao crescimento da política de transporte escolar tem-se o 

fechamento de escolas assim como foi discutido anteriormente. 

Sobre as escolas estaduais, ou seja, aquelas que ofertam o Ensino 

Fundamental das séries finais e o Ensino Médio, em 1995 eram 21, em 2005 

eram 45 e em 2015 eram 39. Observamos que as escolas estaduais sempre foram 

escassas nos municípios. Mesmo tendo características demográficas rurais, ou 

seja, tendo pessoas no campo, muitas crianças e jovens são obrigados a se 

deslocar às escolas urbanas para acessarem outras etapas da educação básica. A 

principal política educacional ofertada para suprir esta necessidade é o transporte 

escolar. Observa-se também, o crescente fechamento de escolas ocorrido nesta 

região. 

O mapeamento sobre o fechamento de escolas indica que os municípios 

com maior extensão territorial são os que mais registraram a presença de escolas 

localizadas no campo. A exemplo do município da Lapa que até 1996 contava 

com 62 escolas rurais e em 2000 registrou 30 escolas ativas, e do município de 

Rio Branco do Sul até 2003 contava com 57 escolas localizadas no campo e a 

partir de 2004 tinha 39 escolas, 2005 34 escolas, 2006 28 escolas e na sequencia 

registra o crescente fechamento. 

Doutor Ulysses registra o intenso fechamento de escolas em 2014, sendo 

que em 2013 tinha 23 escolas e em 2014 apresenta 16. O município de Cerro 

Azul em 2015 contava com 30 escolas localizas no campo, todavia o município 

vivencia o processo de nucleação de escolas, e acreditamos que no Censo Escolar 

de 2017 será encontrado menos da metade deste número. 

O fechamento de escolas é realizado de modo “particular” em cada 

município conforme pode-se observar nos quadros. Em cada município há 
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processos de fechamento de escolas sendo realizados, sobretudo a partir das 

modificações na produção da agricultura. Além disso, outra política que se forja 

nesta relação é a do transporte escolar. Todavia, é necessário compreender que 

esta ocorrência caracteriza-se principalmente pelo avanço da agricultura 

capitalista. 

Ocorre que a insuficiência de escolas públicas localizadas no campo 

significa o resultado do projeto de campo assumido nesta região, assim como já 

pontuamos anteriormente. Esta relação implica em compreender o campo como 

mercadoria. Com a lógica do fortalecimento da agricultura capitalista fechamento 

tem-se o fechamento de escolas. Destacamos que com o capitalismo agrário as 

relações humanas são cada vez mais negadas.  

Destacamos que o resultado da opção capitalista de campo é o 

esvaziamento, no lugar de pessoas tem-se a produção em larga escala, muitas 

escolas são fechadas em virtude da intencionalidade desta prática. Defendemos 

que é preciso reconhecer o cenário para problematizar nas escolas, junto às 

comunidades, o que se tem o que se quer para o campo na RMC. Para tanto, 

apresentaremos na sequência o mapeamento das principais atividades produtivas 

na RMC orientando o cenário do agronegócio que se consolida nesta região. 

A produção da Silvicultura é muito presente nos municípios da RMC, 

sobretudo àqueles que se localizam na área norte e na área sul do terceiro anel. 

Retratamos o quadro da produção desta cultura no ano de 2015: 

 

QUADRO  12 - QUANTIDADE DA PRODUÇÃO DA SILVICULTURA NOS MUNICÍPIOS 

DA RMC 

 

MUNICÍPIOS 

QUANTIDADE PRODUZIDA 

Carvão 

vegetal
72

 

(t) 

Lenhal
73

 

(m
3
) 

Madeira para 

papel e celulose 

(m
3
) 

Madeira 

para outras 

finalidades 

(m
3
) 

Madeira em 

tora
74

 

(m
3
) 

PARANÁ 29.123 15.172.18 11.053.648 16.446.980 27.500.628 

                                            
72

 Carvão vegetal total é a soma do carvão vegetal de eucalipto, de pinus e de outras espécies. 
73

 Lenha total é a soma da lenha de eucalipto, de pinus e de outras espécies. 
74

 Madeira em tora é a soma de madeira para papel e celulose e de madeira para outras 

finalidades. 
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5 

Adrianópolis 
- 50.750 71.680 440.320 512.000 

  

Almirante 

Tamandaré 

- 61.000 
  

7.500 
  

4.100 
  

11.600 
  

Agudos do Sul 
200 

  

70.000 48.000 140.000 188.000 
  

48.000 
  

140.000 
  

188.000 
  

Araucária 
- - - - - 

Balsa Nova 
- 3.000 

  

4.850 
  

2.720 
  

7.570 
  

Bocaiúva do 

Sul 

- 16.240 44.800 
  

275.200 320.000 

Campina 

Grande do Sul 

- 5.075 
  

6.720 
  

82.080 88.800 
  

Campo do 

Tenente 

- 12.202 
  

40.000 231.450 
  

271.450 
  

Campo Largo 
- 68.400 

  

58.880 
  

59.100 117.980 
  

Campo Magro 
- 79.450 11.540 

  

12.500 24.040 
  

Cerro Azul 
- 14.000 

  

97.000 990.000 1.087.000 
  

Colombo 
- 31.000 

  

16.100 
  

15.400 
  

31.500 

Contenda 
- 635 

  

435 1.030 
  

1.465 
  

Doutor Ulysses 
864 

  

13.342 
  

141.635 159.202 
  

300.837 

Fazenda Rio 

Grande 

- - - 3.000 
  

3.000 

Itaperuçu 
- 20.000 180.000 68.000 248.000 

  

Lapa 
50 

  

240.000 280.000 634.000 914.000 
  

Mandirituba 
- 22.000 2.500 

  

278.000 280.500 
  

Piên 
- 110.000 5.000 105.000 

  

110.000 

Piraquara 
- 2.000 

  

- 23.000 
  

23.000 
  

Quatro Barras 
- 12.000 - 24.500 24.500 

  

Quitandinha 
- 60.000 20.000 104.000 

  

124.000 
  

Rio Branco do 

Sul 

- 52.000 72.000 400.000 
  

472.000 
  

Rio Negro 
160 

  

90.000 
  

50.000 
  

490.000 
  

540.000 

São José dos 

Pinhais 

- 400 
  

- 22.700 
  

22.700 

Tijucas do Sul 
- 60.000 

  

95.000 
  

215.000 
  

310.000 
  

Tunas do 

Paraná 

- 97.000 
  

58.500 
  

490.000 
  

548.500 
  

FONTE: IPARDES, 2016. In: IBGE. Organizado pela autora, 2017. 
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As madeiras para outras finalidades representam 24% da produção na 

RMC em relação ao total produzido no Estado do Paraná. O Lenhal representa 

7% da produção na RMC em relação à produção no Estado Paraná. A madeira 

para papel e celulose produzida na RMC representa 11% do total produzido no 

Estado do Paraná. A madeira para outras finalidades produzida na RMC 

incorpora cerca de 24% da produção do Estado do Paraná. Já a madeira em tora 

produzida na RMC representa 19% em relação à produção do Estado do Paraná. 

A produção da Silvicultura está vinculada à concentração da terra, 

organizada em produção de larga escala. Além disso, é projeto do paradigma do 

capitalismo agrário assim como discutido por Fernandes (2015). 

A produção da Silvicultura modifica o bioma natural em que está 

inserido, gera impactos ambientais, além de ter estreita relação com a exploração 

dos trabalhadores que atuam neste segmento. Há o desmatamento das florestas 

naturais para o cultivo do Pinus e do Eucalipto. E neste projeto de expansão 

capitalista os agricultores vestem-se de trabalhadores assalariados temporários 

que atuam no corte das toras, empobrecendo as potencialidades da agricultura 

camponesa, da produção de alimentos e, portanto da produção de vida. 

A figura 8 apresenta o mapeamento do reflorestamento na RMC: 
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FIGURA 8  – OCUPAÇÃO DA TERRA PELO REFLORESTAMENTO NA RMC 

 

Fonte: Instituto de Florestas do Paraná, 2015. 
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Para compreender a dimensão da ocupação do solo, apresentamos o 

quadro com informações sobre a área produzida em hectare. 

QUADRO  13 - DE REFLORESTAMENTO NA RMC EM HECTARE 

Município Eucalipto Pinus Área em corte* Total 

Adrianópolis 403,67 15.553,26 2.988,39 18.945,32 

Agudos do Sul 489,06 1.929,54 430,88 2.849,48 

Almirante Tamandaré 155,61 233,33 93,00 481,94 

Araucária 66,15 212,94 22,28 301,38 

Balsa Nova 97,16 1.489,23 78,95 1.665,34 

Bocaiúva do Sul 1.244,25 8.045,05 604,43 9.893,72 

Campina Grande do Sul 281,59 2.073,43 37,57 2.392,59 

Campo do Tenente 407,07 5.337,34 112,92 5.857,34 

Campo Largo 1.643,64 8.477,50 1.382,70 11.503,84 

Campo Magro 252,54 1.269,71 581,91 2.104,15 

Cerro Azul 1.529,78 24.417,44 3.292,69 29.239,91 

Colombo 157,02 326,55 25,03 508,60 

Contenda 98,83 158,33 - 257,16 

Doutor Ulysses 982,48 11.206,32 2.205,54 14.394,35 

Fazenda Rio Grande 35,13 169,40 - 204,53 

Itaperuçu 990,25 4.767,06 624,78 6.382,09 

Lapa 1.306,50 19.296,23 1.180,63 21.783,35 

Mandirituba 816,13 3.440,69 717,60 4.974,42 

Piên 461,45 1.609,56 129,76 2.200,77 

Piraquara 15,51 174,12 3,26 192,90 

Quatro Barras 74,90 732,87 63,05 870,81 

Quitandinha 737,74 2.303,50 310,48 3.351,72 

Rio Branco do Sul 2.171,38 10.245,17 1.183,91 13.600,45 

Rio Negro 784,30 14.050,10 3.068,25 17.902,66 

São José dos Pinhais 104,82 865,23 960,24 1.930,30 

Tijucas do Sul 551,77 7.195,13 1.510,26 9.257,17 

Tunas do Paraná 733,50 14.027,13 1.544,50 16.305,13 

FONTE: Instituto de Florestas do Paraná, 2015. 

 

Os dados indicados no quadro 13 provocam-nos a pensar sobre a atenção 

à produção da Silvicultura, destacada, principalmente, nos municípios que 

contam com maior extensão territorial. 

Observa-se que a principal ocupação do solo refere-se à produção do 

Pinus. Este plantio é expressivo, principalmente, na área norte da RMC, em 

municípios como: Cerro Azul, Tunas do Paraná, Adrianópolis, Rio Branco do 

Sul, Bocaiúva do Sul, Itaperuçu. Também muito presente na área Sul, nos 

municípios: Lapa, Rio Negro, Tijucas do Sul, Campo do Tenente. Não obstante, 

todos os municípios registram a produção desta cultura. 
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A RMC destaca-se, também, por ser cenário da exploração mineral, 

destacando-se os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Largo, Itaperuçu, 

Balsa Nova, Araucária (MINEROPAR, 2017). 

A produção de soja conta com o envolvimento de 19 municípios. O 

Quadro 14 apresenta a quantidade de soja produzida na RMC no ano de 2015: 

 

QUADRO  14 – PRODUÇÃO EM HÁ E TONELADA DE SOJA NA RMC 2011 e 2015 

 

MUNICÍPIO 
ÁREA COLHIDA (há) 

QUANTIDADE PRODUZIDA 

(tonelada) 

2011 2015 2011 2015 

Agudos do Sul 60 

 
 

735 201 
 

2.279 

Araucária 3.500 

 
 

10200 11.193 
 

44777 

Balsa Nova 8.000 11.500 

 
 

26.800 41.343 
 

Campo do Tenente 5.650 

 
 

9.020 

 
 

17.062 29.732 
 

Campo Largo 1.000 

 
 

8.800 

 
 

3.174 29.236 
 

Campo Magro 150 

 
 

1.050 

 
 

476 
 

3.436 
 

Cerro Azul 610 

 
 

600 

 
 

1.861 
 

1.860 
 

Contenda 1.350 

 
 

6.600 

 
 

4.347 
 

23.236 
 

Fazenda Rio 

Grande 
800 

 
 

1.050 

 
 

2.544 3.593 
 

Lapa 32.750 

 
 

50.700 

 
 

101.475 
 

164.010 
 

Mandirituba 65 

 
 

570 

 
 

198 
 

1.865 
 

Piên 1.620 

 
 

3.450 

 
 

5.022 
 

10.868 
 

Piraquara 150 

 
 

150 

 
 

462 
 

483 
 

Quitandinha 2.360 

 
 

9.350 

 
 

7.859 
 

26.100 
 

Rio Branco do Sul - 120 

 
 

- 380 
 

Rio Negro 3.850 8.430 12.512 
 

26.498 
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São José dos 

Pinhais 
100 

 
 

1.080 

 
 

295 
 

3.561 
 

Tijucas do Sul 1.000 

 
 

3.600 

 
 

3.200 12.050 
 

FONTE: IPARDES, 2015. Organização da autora, 2017. 

Os dados indicam que houve um crescimento na plantação de soja de 

2011 para 2015 na RMC. O município da Lapa apresenta a maior produção de 

soja em 2015 em que 50.700ha produziram 164.010 toneladas. Em 1995 a lapa 

produzia soja em 2.750ha, em 2000 passou para 9.000ha, em 2005 aumentou 

para 21.000ha, em 2010 29.480ha e em 2015 registra a ocupação da terra em 

50.700ha de plantação de soja. Nesta dinâmica observamos que o número de 

escolas localizadas no campo neste mesmo município diminuiu de 56 em 1995 

para 13 em 2015 somando o fechamento de 43 escolas municipais. 

O crescimento da soja na RMC representa o incentivo ao agronegócio, a 

industrialização do campo, o uso de transgênicos, contaminação do solo, 

necessidade de uso de insumos químicos. Ou seja, representa impactos 

ambientais, sociais e econômicos, tendo em vista, também, os investimentos 

públicos neste setor. 

Dados de 2011 indicam que a RMC é a que mais produz alimentos no 

Paraná, representando cerca de 34% da produção de hortaliças. Ocupando uma 

área de 44.966ha produziu cerca de 1.086.738 toneladas de alimentos. 

(PARANÁ, 2011) 

Em 2011 o Paraná foi o segundo maior produtor de batata no Brasil se 

destacando com a produção de 741.042 de toneladas. A parcela produzida na 

RMC representou 288.892 toneladas. Os maiores produtores da batata foram os 

municípios: Lapa que produziu 62.650 toneladas e ocupou 2650 hectares de área 

plantada, Araucária que produziu 62.590 toneladas e ocupou 2.750 hectares de 

área plantada, Contenda com a produção de 46.865 toneladas e ocupando 2.100 

hectares de área plantada e Campo Largo que produziu 39.250 toneladas e 

ocupou 1.900 hectares de área plantada. (PARANÁ, 2011) 
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O Brasil é o 7º produtor de cebolas do mundo, representando em 2010 

cerca de 2% da produção de cebolas do mundo com 1,75 milhão de toneladas. Na 

safra de 2010/2011 o Paraná ficou em 4º lugar na produção do país ocupando 

8.172ha e produzindo 162.787 toneladas. O maior produtor de cebolas no Paraná 

é a RMC que ocupou 5.491ha e produziu 105.136 de toneladas na safra 

2010/2011. Os municípios que mais produziram cebola foram: Contenda que 

ocupando 1000ha produziu 19.300 toneladas, Araucária ocupando 740ha 

produziu 14.652 toneladas, Campo Largo ocupando 755ha produziu 14.194 

toneladas, Quitandinha com 625ha produziu 12.500 toneladas, Mandirituba com 

650ha produziu 12.350 toneladas, Balsa Nova com 450ha produziu 8.775 

toneladas, Lapa com 430ha produziu 8.170 toneladas e Campo Magro com 305ha 

produziu 5.795 toneladas (PARANÁ, 2011). 

A problematização realizada até esta parte ressalta que o campo na RMC 

é cenário de um projeto da agricultura capitalista e coloca-se diante do que 

Calazans, Castro e Silva (1981, p. 163) dizem. Os autores apontam que “o 

desenvolvimento das comunidades agrárias nos países capitalistas é um processo 

exógeno e fruto da subordinação da agricultura ao modo de produção 

capitalista”. 

A RMC está marcada pela concentração de terra, municípios com baixa 

densidade demográfica, ocupação do solo pela agricultura em larga escala, 

sobretudo a do reflorestamento. Demonstra que se expressa o projeto de campo 

capitalista, que determina as relações políticas, econômicas, sociais e culturais no 

campo. Compreende-se que só há desenvolvimento com a incorporação do 

agronegócio, nesta lógica há um movimento para forjar necessidades às 

populações no campo, surgindo políticas públicas. Muitos trabalhadores 

submetem-se à lógica das empresas pela falta de fomento para trabalhar no 

campo, tornam-se assalariados, consolidando a concentração de terra. 

Nesta lógica, cabe pensar e problematizar a existência de pessoas no 

campo, bem como a exploração do trabalho e os impactos ambientais. Destaca-se 

que a RMC é um contexto que exige a discussão de políticas educacionais, desde 
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as demandas dos trabalhadores e não das necessidades ocasionadas pela 

agricultura capitalista, pois assim fortalece-se mais o capital.  

Mesmo com a incidência do capitalismo agrário na RMC, há a presença 

da agricultura familiar. O Censo Agropecuário (2006) indica que na RMC cerca 

de 25.889 estabelecimentos pertenciam à agricultura familiar
75

 e ocupavam uma 

área de 247.889 hectares, e ao mesmo tempo os estabelecimentos que não eram 

da agricultura familiar  somavam 4.569 e ocupam 568.152 hectares. 

Demonstrando que a opção da agricultura capitalista concentra a terra na mão de 

poucos, na mesma medida que a agricultura familiar conta com uma distribuição 

de terra mais justa, embora com menos da metade da terra utilizada. 

Importante ressaltar que para Fernandes (2015, p. 89) o conceito 

agricultura familiar foi construído pelo paradigma do capitalismo agrário, 

entendendo que “o camponês quando capitalizado e inserido no mercado 

capitalista sofre uma metamorfose e se transforma em agricultor familiar”. Em 

contraponto ao defendido pelo paradigma do capitalismo agrário Fernandes 

indica que “o camponês sempre foi um agricultor familiar” e são sujeitos de 

classe que se diferenciam do modelo proposto pelo agronegócio, desde os 

territórios, políticas e renda sendo que enquanto “um se apropria da renda 

capitalizada o outro paga”. 

Observamos que neste território é necessário consolidar práticas voltadas 

à produção sustentável para que os trabalhadores tenham alternativas à produção 

capitalista. A produção da vida tem muita ligação com a existência da escola, 

assim é cabível à reinvindicação pelo não fechamento de escolas uma vez que 

este se insere na dinâmica dos usos da terra. É necessário provocar debates desde 

a sociedade civil organizada sobre os impactos da desigualdade fundiária, do 

                                            

75 A lei nº. 11.326 de 2006, que orienta a Política Nacional da Agricultura Familiar, indica, 

dentre outros critérios, que as atividade realizadas em área rural que não atinja mais do que 4 

(quatro) módulos fiscais assumem a característica da agricultura familiar (BRASIL, 2006). 

Segundo o INCRA (2013), o tamanho do módulo fiscal varia por município. Há um documento 

para a conferência do valor correspondente ao módulo fiscal por hectare de cada unidade 

geográfica <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-

fundiaria/regularizacao-fundiaria/indices-cadastrais/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf>. 
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crescimento da agricultura capitalista bem como sobre o trabalho do agricultor 

nesta dinâmica. 

Por meio de trabalhos de campo
76

 mapeamos a presença de entidades 

discutindo o campo nesta região. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

Familiar da Região Sul (FETRAF-SUL
77

) é um exemplo. A FETRAF é uma 

instituição juridicamente consolidada que discute o campo e conta com a 

articulação de sindicato dos trabalhadores rurais em dois municípios da RMC, 

tais como: Rio Branco do Sul e Cerro Azul. Mesmo discutindo o campo, esta 

entidade não dialoga com as secretarias de educação dos referidos municípios. 

Outra instituição presente na RMC é a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Paraná (FETAEP) que articula convênio com 17 

municípios
78

. Do mesmo modo que a FETRAF-Sul, a FETAEP não dialoga com 

as secretarias de educação dos municípios. 

Ao se tratar do sindicato, as maiores demandas destas instituições 

referem-se a encaminhamentos e orientações sobre a aposentadoria, empréstimos 

e comercialização dos produtos. Não configura como pauta nestas entidades a 

intenção de enfrentamento ao capitalismo agrário, presente na RMC. 

A Universidade Federal do Paraná e Universidade Tuiuti do Paraná
79

 

atuam nas frentes da Educação do campo na RMC por meio da pesquisa. Estas 

duas instituições dialogam com o Movimento Nacional da Educação do Campo e 

atuam na Articulação Paranaense Por Uma Educação Básica no Campo 

provocando debates, formações continuadas, mapeamento da realidade das 

escolas e denúncias. 

                                            
76

 Para atingir os objetivos do projeto OBEDUC 049/2012 em 2014 realizamos trabalhos de 

campo na RMC para mapear as organizações coletivas presentes neste contexto. O objetivo era 

compreender a atuação destes seguimentos no tocante aos trabalhadores do campo bem como a 

discussão sobre a Educação e o diálogo que estas entidades estabelecem com as escolas. A 

atividade contou com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 
77

 Concentra o maior número de sindicatos no Sudoeste do Estado do Paraná. 

78 Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo do 

Tenente, Cerro Azul, Contenda, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, 

Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul. 

79 Na Universidade Tuiuti do Paraná destacamos que a discussão sobre a Educação do Campo é 

realizada desde o Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas 

Pedagógicas (NUPECAMP), coordenado pela professora Maria Antônia de Souza. 
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Outras organizações coletivas
80

, presentes na RMC, são constituídas por 

associações de moradores e entidades religiosas, originadas na iniciativa dos 

trabalhadores. Nestes espaços, a dimensão política ainda é incipiente, levando em 

conta que pontuam, isoladamente, algumas fragilidades presentes no cotidiano. 

Ao observar o papel das instituições presentes nos contextos rurais na 

RMC observa-se que a organização dos sujeitos fica fragilizada e pautas como o 

fechamento de escolas não compreende um debate mais amplo. Tendo em vista 

que o fechamento de escolas é o resultado de um processo intencional de 

valorização da agricultura capitalista e, portanto, esta condição deve anteceder o 

debate sobre os direitos de se ter escola no campo. 

Ao pensar nesta dinâmica exige reconhecer os coletivos que representam 

a diversidade sociocultural do Território Metropolitano de Curitiba, que 

imprimem o legado histórico de resistência e luta no campo. Arroyo (2012, p. 

231) explica que “o reconhecimento da diversidade de coletivos em lutas por 

terra, território, trabalho, educação, escola está presente na história da defesa de 

outra educação do campo”, por tanto cabe à discussão da educação apreender a 

diversidade como potencialidade e, portanto luta pela educação do campo. 

O quadro 15 reúne dados sobre a diversidade sociocultural reconhecida 

presente na RMC: 

 
QUADRO  15 – DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL PRESENTE NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA 

Município Comunidade 

de 

Remanescente 

de Quilombo 

Comunidade 

Negra 

Tradicional 

Comunidade 

Faxinalense 

Comunidade 

Indígena 

Assentamento 

Adrianópolis 
9 - João Surá, 

Praia do Peixe, 

Porto Velho, 

Sete Barras,  

Córrego das 

Moças, São 

João, Corrego 

do Franco, 

Estreitinho e 

Três Canais. 

2 - Do Bairro 

dos Roque e 

de Tatupeva 

   

                                            
80

 Ver dados organizados pelo Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos 

Sociais e Práticas Pedagógicas < http://universidadetuiuti.utp.br/nupecamp/index.asp>. 
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Bocaiúva do 

Sul 

Comunidade 

Remanescente 

Quilombola 

Areia Branca 

    

Campo 

Largo 

Comunidade 

Remanescente 

Quilombola 

Palmital dos 

Pretos. 

 

Comunidade 

Negra 

Tradicional 

Sete Saltos. 

   

Cerro Azul 
Comunidade 

Remanescente 

Quilombola 

Pinhal Grande. 

    

Doutor 

Ulysses 

Comunidade 

Remanescente 

Quilombola do 

Varzeão. 

 

Comunidade 

Negra 

Tradicional de 

Queimadinhos. 

   

Lapa 
3 Comunidades 

Remanescentes 

de Quilombola 

– da Restinga, 

do Feixo e da 

Vila Esperança.  

   Assentamento 

do Contestado. 

Mandirituba 
  4 Faxinais: 

Meleiro, 

Espigão das 

Antas, Pedra 

Preta, 

Campestre 

dos Paulas. 

  

Piraquara 
   Aldeia 

Indígena 

Araça-i. 

 

Quitandinha 
  2 Faxinais: 

Mato Branco 

dos Andrades 

e  

Salso. 

  

Tijucas do 

Sul 

 Comunidade 

Negra 

Tradicional 

Barreiros. 

Faxinal 

Postinho. 

 

  

FONTE: Relatório de atividades do OBEDUC edital 049/2012, 2015. 

 

O quadro 15 anuncia a existência de 29 comunidades tradicionais e um 

assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. São 

comunidades reconhecidas e estão presentes em 10 municípios. Sabe-se, contudo, 

que muitas comunidades tradicionais são desconhecidas até mesmo nos 

municípios em que se inserem, são invisíveis diante da sua legitimidade, de suas 
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experiências, trabalho e cultura. Tal condição reflete a negação da diversidade nas 

praticas pedagógicas
81

 das escolas rurais. É um critério fundamental para 

compreender, reconhecer e valorizar no território rural que se forja na RMC. 

Destaca-se que o avanço da agricultura capitalista modifica o bioma 

natural inferindo na relação da produção da vida nas comunidades tradicionais, 

uma vez que a principal resistência destas comunidades refira-se à produção 

agroecológica, com práticas sustentáveis que visam a proteção ambiental em 

comunhão com a produção de alimentos saudáveis. 

Esta relação da produção da agricultura com a produção cultural e reflete 

na existência destas populações muitas vezes é negada nas políticas públicas, 

muitas vezes falta fomento para a comercialização das produções e até mesmo 

pela dificuldade em legalizar as terras. 

Souza (2016b, p. 344), escreve que neste contexto um grande desafio que 

se coloca é a falta de conhecimento, por parte dos gestores municipais, sobre a 

diversidade do campo, bem como, sobre a própria existência de muitas 

comunidades rurais. Superar esta condição implica no reconhecimento local das 

comunidades por meio de ações entre os sujeitos da escola para a incorporação 

dos princípios da Educação do Campo: 

A partir desse reconhecimento será possível desenvolver outras 

problematizações necessárias à efetivação da educação do campo, tais 

como: discutir os usos da terra, as organizações políticas locais, o 

trabalho e seus frutos, a relação entre trabalho e capital, a organização 

do trabalho pedagógico e a gestão escolar, entre tantos outros temas. 

(SOUZA, 2016b, p. 342).  

A partir das reflexões de Souza (2016b) é possível apreender que os 

interesses dos dirigentes municipais distanciam-se da realidade, assim como é 

possível observar nos Planos Municipais de Educação, que desconhecem o 

território camponês, as políticas da Educação do Campo e assumem, portanto, o 

projeto do capitalismo em grande parte de suas metas. Observa-se, a partir dos 

planos municipais de Educação o estabelecimento de parcerias com entidades 

                                            
81

 O trabalho de Ferreira (2017) é um exemplo expressivo desta defesa, a autora apresenta a 

investigação realizada no município de Campo Largo, mas que guarda relações com inúmeros 

municípios rurais. 
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como o SEBRAE, SENAR, SESI, SENAI, bem como entidades que atuam no 

seguimento da profissionalização industrial. 

A escola neste cenário distancia-se dos debates da realidade, 

principalmente no que tange aos enfrentamentos políticos, econômicos e 

culturais que se forjam no âmbito da governabilidade. Como ação de fomento à 

agricultura capitalista as crianças são deslocadas para escolas mais distantes 

forçando os trabalhadores a darem conta de um direito que deveria ser 

assegurado pelo estado. Não é o caso de oferecer o transporte escolar para 

transportar as crianças para outra escola, mas sim de compreender a criança 

como principal elemento para oferecer uma política educacional. Ao contrário, a 

ideia é resolver uma demanda governamental, levando em conta o lucro que tal 

ação irá oferecer. 

Podemos indicar que tais características anunciam o cenário da RMC 

como espaço de debate para políticas públicas da educação do campo, a exemplo 

do que discute Souza (2016b, p. 341). 

Além de fechar escolas, outra ofensiva do capital é oferecer programas 

nas escolas que valorizem os processos produtivos da agricultura capitalista, 

mascarando os impactos sociais e ambientais. No I Fórum Nacional Por Uma 

Educação do Campo (FONEC) realizado em 2012, há um alerta em relação à 

apropriação do capital dos discursos da educação do campo e sua relação com o 

fechamento de escolas: 

 

As investidas das classes dominantes do campo na educação merecem 

uma reflexão especial, tendo em vista que há um claro interesse em 

apropriar-se do discurso pela defesa da educação dos trabalhadores 

rurais no campo, no sentido de afirmar (confundir) à sociedade que os 

representantes do agronegócio também estão empenhados em superar 

as desigualdades, cessar o fechamento de escolas no campo e garantir 

uma boa formação aos trabalhadores (FONEC, 2012, p.8). 

 

A participação do empresariado no desenvolvimento de algumas escolas 

do campo terceiriza um compromisso público ao setor privado e abre espaços 

que se tornem regulatórios. Há exemplos expressivos, na atualidade, desta 

intransigência do capital no campo, tais como: Programa Agrinho, Confloresta, 

Fundação Vivo, projeto Jovem empreendedor do SEBRAE, entre outros projetos 
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de responsabilidade social vinculados à multinacionais que se instalam em 

municípios com áreas rurais, e dominam a estrutura da escola e do contexto em 

que se instalam. 

No tocante ao Agrinho, Souza (2016b, p. 345) indica que este material 

não faz uma problematização histórica do campo, expressa práticas 

urbanocêntricas fortalecendo “a visão de que o urbano é lugar de 

desenvolvimento e que a produção industrial é sinônimo de modernidade”. A 

autora lembra que o Ministério Público recomenda o não uso destes materiais nas 

escolas, “por considerar que o mesmo depõe contra as lutas sobre 

sustentabilidade socioambiental”. 

Uma justificativa para efetivar o fechamento de escolas é a diminuição 

de crianças no campo, para tanto observamos o quadro a seguir com o 

mapeamento das escolas localizadas no campo em relação às matrículas por 

residência, os dados são relativos ao ano de 2015: 

QUADRO  16 – NÚMERO DE ESCOLAS NA RMC E ORIGEM DE MATRÍCULAS POR 

RESIDÊNCIA 

Município 

Estadual Municipal Matrículas/zona de 

residência 

Matrícula 

Ensino 

Fundamental 

I em escolas 

municipais 

rurais 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
82

 

Adrianópolis 1 3 2 6 640 1153 342 

Agudos do Sul 1 0 2 2 605 1362 250 

Almirante 

Tamandaré 

17 0 44 4 20290 896 244 

Araucária 17 3 64 8 31920 3068 900 

Balsa Nova 4 0 7 6 909 2346 750 

Bocaiuva do Sul 2 0 3 9 1798 1266 328 

Campina Grande 5 1 21 5 10167 2296 568 

Campo do Tenente 1 1 4 4 1287 629 113 

Campo Largo 21 4 44 8 26770 4660 653 

Campo Magro 5 1 12 2
83

 5388 1080 189 

Cerro Azul 1 1 7 29 2019 2416 662 

Colombo 25 0 80 6 53404 3544 754 

                                            
82 Uma informação complementar: das 449.365 matrículas realizadas em escolas municipais no 

município de Curitiba, cerca de 32.912 são oriundas de residências rurais. 

83
 A Escola Municipal Mercedes Marques não está cadastrada no Censo como escola rural, 

todavia ela localiza-se e identifica-se como escola rural. Assim incluímo-la no quadro somando 

a Escola Municipal Alexandre Bueno Ferreira o que resulta em duas escolas para o município. 
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Contenda 4 1 10 3 2563 1497 236 

Doutor Ulysses 1 1 2 13 481 1049 386 

Fazenda Rio 

Grande 

15 0 28 2 27953 722 155 

Itaperuçu 4 1 8 3 5914 1135 227 

Lapa 7 5 18 13 7362 4358 1010 

Mandirituba 4 1 7 2 3120 3444 350 

Piên 2 0 5 6 1084 1976 408 

Piraquara 10 3 24 12 18606 7339 3716 

Quatro Barras 3 0 13 1 6680 639 115 

Quitandinha 2 5 3 6 1163 3297 938 

Rio Branco do Sul 6 2 11 19 8448 2174 744 

Rio Negro 7 2 16 4 6396 2355 310 

São José dos 

Pinhais 

27 2 95 10 65234 7080 1215 

Tijucas 1 1 3 11 1034 3433 920 

Tunas do Paraná 1 1 2 2 1348 651 118 

RMC 368 39 962 195 312.583 65.865 16.601 

FONTE: Censo escolar 2015 INEP/MEC. Organização a autora, 2017. 

Conforme exposto, o quadro 16 apresenta o número de escolas ativas e a 

área da residência das matrículas por município no ano de 2015. Observa-se que, 

considerando o número de matrículas oriundas da residência da área rural, 

representa 17% cerca de 65.865 total que é 312.583 (excetuando-se os 

municípios de Pinhais e Curitiba). 

As matriculas efetivadas em 2015 oriundas das áreas rurais foi 65.865, 

entretanto apenas 16.601, ou seja, 20% da população foi atendida em escolas 

rurais. O restante realizou a matricula em escolas urbanas.  Esta condição infere 

na necessidade do transporte escolar, sendo que 80% das crianças são atendidas 

em escolas urbanas e precisam ser deslocadas. Cabe lembrar este impulso com o 

transporte escolar se fortalece desde o processo de nucleação de escolas e em 

consequência do fechamento. 

Destacamos alguns dados sobre a quilometragem dos transportes 

escolares
84

 registrada em alguns municípios, tais como: Rio Branco do Sul, 

                                            
84 Cabe ressaltar que o acesso às informações sobre a política de transporte escolar nos 

municípios é difícil. Muitas vezes não há um controle sobre as rotas do transporte escolar, não 

há administração das irregularidades mecânicas, não há o registro do atendimento aos alunos 

(Sobre o controle de alunos que moram no campo e acessam as escolas urbanas ou de alunos 

que moram no campo e acessam as escolas rurais), não há o acompanhamento da segurança das 

crianças, em alguns casos não há monitores junto ao motorista para cuidar das crianças. Alguns 
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Tijucas do Sul e Lapa. São informações peculiares a cada município, todavia nos 

faz refletir sobre a km/dia realizada para atender as demandas de matrículas 

residentes em áreas rurais que são deslocadas para escolas rurais e urbanas. 

Em Rio Branco do Sul
85

 no ano de 2016 a quilometragem registrada pelo 

uso do transporte escolar foi de 6.500 km/dia, aproximadamente 130.000 

km/mês. Em 2015 foram 6.073 km/dia. Nos anos de 2013 e 2014 a 

quilometragem diária foi de 5.217 km/dia
86

. Destaca-se que em 2014 foram 

fechadas duas escola representando um aumento para o transporte no ano 

seguinte de 856 km/dia. 

Em Tijucas do Sul o registro da quilometragem por dia está disponível 

no Plano Municipal de Educação, segundo o documento “é realizado 

constantemente a otimização de rotas, favorecendo todos os alunos que 

necessitam”. No quadro que apresenta dados sobre o transporte é possível 

observar que em 2011 a quilometragem registrada foi de 2400 km/dia, em 2012 

foi de 2950 km/dia, em 2013 3050 km/dia, em 2014 3045 km/dia e em 2015 foi 

de 3.205 km/dia (TIJUCAS DO SUL, 2015). 

No município da Lapa
87

, a quilometragem diária com o transporte no ano 

de 2014 foi de 6.587 km. Havia 61 linhas, 47 eram terceirizadas e apenas 14 

eram da frota do município. 

Em São José dos Pinhais
88

, ao problematizarmos sobre as políticas da 

educação presentes no município a compreensão de atendimento a estas escolas 

foram associadas à nucleação e oferta de transporte escolar desde 1997, o que 

inferiu no fechamento de 7 escolas rurais no município. 

Deve-se destacar que os investimentos ao transporte escolar são altos. A 

esfera governamental considera esta política como uma frente de atenção às 

                                                                                                                                
municípios se isentam de apresentar estas informações à sociedade. Há denúncias de desvio de 

dinheiro relacionadas a ocultação destes fatos. 
85 Dados disponíveis no relatório de atividades da professora Janete Rocha Gonçalves, bolsista 

no projeto OBEDUC edital 049/2012. 
86 O registro da quilometragem é o mesmo em 2013 e 2014 tendo em visa que era a mesma 

licitação. 
87

 Dados disponíveis no relatório de atividades das professoras Rosemeri Rasmussen e Denise 

Terezinha Coreluk Karas, bolsistas no projeto OBEDUC edital 049/2012. 
88

 Dados disponíveis no relatório de atividades do bolsista Rodrigo Athayde, bolsista no projeto 

OBEDUC edital 049/2012. 
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escolas rurais e na medida em que contribuirá para a melhoria da defasagem 

escolar. Ocorre que a centralidade desta discussão permanece na racionalidade 

econômica. Contraditoriamente o governo investe altos valores à política de 

transporte escolar, impulsiona o fechamento de escolas e não acompanha 

qualitativamente os resultados desta ação. As denúncias são observadas nas 

pesquisas que discutem sobre o transporte escolar. 

Realizamos uma pesquisa junto ao Censo Escolar sobre o atendimento 

do transporte escolar referente a localização de residência, conforme pode-se 

observar no quadro 17: 

 

QUADRO  17 – UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR POR ÁREA DE 

RESIDÊNCIA 

MUNICÍPIO 

LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

URBANA RURAL 

Utiliza o 

transporte 

Não utiliza o 

transporte 

Utiliza o 

transporte 

Não utiliza o 

transporte 

Adrianópolis 342 298 929 224 

Agudos do Sul 174 431 1166 196 

Almirante 

Tamandaré 

4319 15971 554 342 

Araucária 2744 29176 2374 694 

Balsa Nova 487 422 1747 599 

Bocaiuva do Sul 251 1547 1061 205 

Campina Grande 2429 7738 1628 668 

Campo do Tenente 616 671 471 158 

Campo Largo 6811 19959 3646 1014 

Campo Magro 2089 3299 948 132 

Cerro Azul 123 1896 1875 541 

Colombo 2831 50573 2110 1434 

Contenda 1049 1514 1305 192 

Doutor Ulysses 210 271 927 2885 

Fazenda Rio 

Grande 

3998 23955 238 484 

Itaperuçu 916 4998 834 301 

Lapa 615 6747 3771 587 
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Mandirituba 1753 1367 3125 319 

Piên 225 859 1600 376 

Piraquara 1349 17257 1349 5990 

Quatro Barras 2183 4497 490 149 

Quitandinha 527 636 3045 252 

Rio Branco do Sul 1395 7053 1759 415 

Rio Negro 879 5517 1775 580 

São José dos 

Pinhais 

3187 62047 5238 1842 

Tijucas do Sul 149 885 2794 639 

Tunas do Paraná 989 359 508 143 

FONTE: Censo Escolar 2015 INEP/MEC. Organização da autora, 2017. 

A partir do quadro que retrata a utilização do transporte por área de 

residência na RMC, é possível compreender que 69% das crianças utilizam o 

transporte escolar, cerca de 47.267. Apenas 21.361 das crianças não utilizam o 

transporte, esta parcela representa aquelas que moram próximas ás escolas ou 

que não se enquadram na rota dos ônibus. 

Outra questão a ser problematizada é que 98777 das matriculas 

registradas no Censo representam os alunos que residem no campo. Desta 

parcela, cerca de 16.601 estudam em escolas rurais municipais nas séries iniciais. 

O restante, cerca de 82.176, são alunos da Educação Infantil, das séries finais ou 

do Ensino Médio. Todavia sabe-se que há um grande contingente de alunos que 

estudam em escolas urbanas, pela escassez na oferta da etapa da Educação 

Infantil bem como do Ensino Médio. O que se observa é que “o funcionamento 

das escolas tem vigorado em função de número de alunos matriculados e não das 

necessidades locais, na grande maioria dos casos” (SOUZA, 2016b, p. 345). 

A Educação do Campo ao se materializar enquanto política nacional 

chega aos municípios e contribui para a melhoria das ações voltadas às escolas, 

seja pela ampliação da estrutura física, formação de professores a ações na 

prática pedagógica. Possibilita acesso à direitos básicos, tais como: água, luz, 

saneamento; quanto  ao fomento à formação inicial de professores; materiais 

didáticos; recursos financeiros, etc. Em relação aos municípios da Região 
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Metropolitana de Curitiba, observamos que os programas mais aderidos são 

PNLD campo, PDDE, PDDE Interativo, Mais Educação, Transporte escolar, 

Biblioteca da Escola, PNAE, PROINFO Rural. 

Alguns programas não são materializados por falta de conhecimento dos 

dirigentes municipais. Tendo esse pressuposto Munarim e Schmidt
89

 escreveram 

o material para orientar os Secretários de Educação que contam com escolas 

rurais para a implementação da política de educação do campo. 

Defendemos que os programas de financiamento para as escolas 

localizadas no campo sejam utilizados para melhorar a situação estrutural e 

pedagógica da escola, para fortalecer a comunidade escolar e contribuir para a 

superação das desigualdades. Mas que exista, sempre, o debate democrático com 

a comunidade sobre os gastos, sobre os acompanhamentos necessários da verba 

pública sobre as possíveis transformações que vão suscitando. 

Ao acessarem programas de financiamento, ainda que de modo inicial, as 

escolas incorporam visibilidade quanto à sua existência, todavia pela falta de 

conhecimento dos princípios da Educação do Campo incutem em práticas 

contrárias das defendidas no Movimento Nacional da Educação do Campo como 

a mudança de nomenclatura sem a transformação da concepção, mediação dos 

programas sob a lógica autoritária sem a participação da comunidade ou até 

mesmo a ausência no cadastro de alguns programas. 

Neste cenário compreendido pela diversidade sociocultural camponesa e, 

tenso pela forte presença do capital agrário, configura-se num contexto com 

inúmeras fragilidades a serem superadas, torna-se ao mesmo tempo um espaço 

em que se expressam inúmeras possibilidades de problematizar a educação do 

campo. 

Compreendendo os pressupostos territoriais da RMC, bem como o 

projeto de campo que forja a realidade, marcada pelo capitalismo agrário, 

discutimos na próxima parte do texto os condicionantes do fechamento de 

escolas bem como estes se expressam. 

                                            

89 Educação do Campo e as Políticas Públicas – Subsídios ao Dirigente Municipal de Educação. 

Autores: Antonio Munarim e Wilson Schmidt - Florianópolis, 2014. 
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4.2 COMO OS CONDICIONANTES DO FECHAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

CONSTITUÍDOS E SE EXPRESSAM? 

Como foi possível acompanhar no desenvolvimento da pesquisa, os 

principais condicionantes da política de fechamento de escolas são: o avanço do 

capitalismo agrário, o impulso à política de transporte escolar, a política de 

consolidação de escolas rurais, a orientação de uso dos recursos de financiamento 

da educação, e a prática de nucleação de escolas. 

São ações do estado, sob a influência do capital, que organizam a 

estrutura social e educacional dos municípios e resultam no fechamento de 

escolas. Portanto torna-se uma política tendo em vista o ordenamento jurídico de 

ações que o legitima. 

Em outras palavras, podemos compreender que com um projeto de 

campo capitalista diminuem as pessoas no campo, não há fomento ao camponês 

para a produção de alimentos e de práticas sustentáveis, o estado financia as 

grandes corporações investe na mecanização do campo, na produção de madeira, 

soja, milho, principalmente para exportação. Nesta lógica os camponeses 

modificam suas relações de existência, de pequenos agricultores à agricultores 

assalariados. Isto modifica o cenário no campo, cresce a desigualdade na medida 

em que as propriedades ficam maiores e pertencem a uma menor parcela da 

sociedade. Ou as propriedades são arrendadas ou resistem em meio a este 

projeto. 

Ao dispor de uma opção de campo, necessidades surgem às populações. 

O Estado apreende tais condições e incorpora atendimento para resolver os fins, a 

exemplo do fechamento de escolas em que a resolução seria oferecer transporte 

escolar. 

Com isso surge a nucleação de escolas, pois se torna dispendioso para a 

esfera governamental investir na escola, na comunidade, nas estradas, segurança 

e saúde. O atendimento á estas necessidades são ocultadas e em troca disto é 

estimulado, na mesma lógica capitalista, o impulso às empresas automobilísticas 

com a oferta de transporte desde altos investimentos do estado. É a coerência ao 

modelo neoliberal para mediar às necessidades sociais. 
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São opções políticas sob a lógica capitalista distanciada da realidade na 

qual os municípios se inserem que negam a diversidade e a produção da vida, que 

metamorfoseiam o papel do camponês em trabalhador assalariado, que enxergam 

o campo enquanto mercadoria. Nesta dinâmica é que se forja a política do 

fechamento de escolas. 

Na história da educação rural as iniciativas governamentais estiveram à 

frente para “pensar” políticas e práticas para resolver as fragilidades da 

escolarização. Ainda observa-se esta relação na atualidade, que mesmo distante 

da realidade dos trabalhadores organiza a vida escolar destes. O que foi possível 

observar pela pesquisa é que as desigualdades educacionais são expressivas e não 

foram superadas. A questão fundamental é compreender que a educação não se 

resume à escola, mas deve ser interpretada frente às relações intrínsecas da 

produção da vida. Assim, “o movimento histórico de construção da concepção de 

escola do campo faz parte do mesmo movimento de construção de um projeto de 

campo e de sociedade pelas forças sociais da classe trabalhadora” (MOLINA; 

SÁ, 2012 p.326-327). 

Na sequência temos a expansão das políticas neoliberais no planejamento 

e desenvolvimento da educação desde a esfera governamental. Os movimentos 

sociais organizados denunciam as precariedades e as desigualdades presentes no 

campo e provocam a sociedade a enxergar tais condições a partir da articulação à 

entidades que discutem a educação do campo. Organizam materiais com as 

metodologias do movimento social bem como com as experiências pedagógicas, 

e provocam debates a partir de Encontros, Seminários, Fóruns, Articulações.  

Neste cenário, a Educação do Campo ganha espaço na agenda da esfera 

governamental e nesta tensão entre governo e sociedade civil organizada surge a 

Política da Educação do Campo e programas de financiamento das escolas rurais. 

No cenário da RMC não há a presença de Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, com exceção da Lapa, todavia o legado histórico de lutas e 

desafios por escola, por terra e por um projeto popular de sociedade inferiu em 

conquistas às populações presentes nesta região, também. 
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Em meio a tantos desafios, vivenciados pelos trabalhadores, o 

fechamento de escolas é um dos mais expressivos, pois o cenário em que a escola 

se insere expressa o resultado das relações de vida no campo. Como foi exposto 

anteriormente, o campo da Região Metropolitana de Curitiba vincula-se ao 

projeto do capital agrário, portanto está intimamente ligada às suas demandas. 

Nesta dinâmica ter escola no campo é um avanço, lutar pelo não fechamento é o 

grande desafio, e abrir escolas torna-se uma utopia. Esta mediação se dá pela 

relação entre sociedade civil e governo. 

Ao se apropriar dos conceitos, principalmente das diferenças da 

Educação do Campo e da Educação Rural, e de analisar o território rural da 

região pesquisada compreendemos que na RMC as escolas são rurais e incutem 

os conceitos da Educação Rural. 

Sendo assim, neste ponto do texto queremos destacar o fechamento de 

escolas a partir do aparato legal. Observa-se a relação de forças entre os atores 

que constituem o cenário do fechamento de escolas: Secretaria de Educação, 

comunidades, gestão escolar, Conselho de Educação, Ministério Público.  Esta 

relação é permeada de estratégias para a efetivação do projeto defendido.  

A tomada de decisão para a cessação de escolas, ainda que expresse 

atenção à comunidade escolar, ocorre desde a esfera governamental e por esta é 

definida. Salvo os espaços em que a articulação da comunidade está atenta desde 

quando iniciam as tentativas de fechamento de turmas e que recorre á instâncias 

maiores para defender a permanência da escola na comunidade. 

Para cessar o funcionamento de escolas no Paraná segue-se a orientação 

do Conselho Estadual de Educação desde a Deliberação n. 03/2013
90

. O 

documento indica a existência de duas possibilidades de cessação: 1) Cessação 

Voluntária de Atividades Escolares – que seria desde a intenção da mantenedora 

das instituições e; 2) Cessação Compulsória de Atividades Escolares – realizada 

a partir do Secretário de Estado da Educação quando encontrada irregularidades 

                                            

90 Observa-se que na Deliberação n.º 02/2010 - CEE/PR os trâmites da cessação das atividades 

escolares são idênticos ao da Deliberação n.º 03/2013. 
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no tocante às instituições. Além disso, a cessação pode ser temporária ou 

definitiva. 

No tocante ao processo da cessação temporária a deliberação orienta que  

 “o respectivo ato autorizatório deverá indicar o período de vigência de 

suspensão das atividades, que não poderá ser superior a dois anos”, caso seja 

requerido a cessação das atividades por mais dois anos, deverá solicitar 

prorrogação por mais dois anos ou solicitar a cessação definitiva (PARANÁ, 

2013, p. 24). 

A cessação temporária de uma escola ocorre para desmobilizar a 

comunidade, na medida em que ao transferir “temporariamente” os alunos de 

uma instituição a outra, concomitantemente justifica a ausência de clientela para 

manter a escola aberta. Em outras palavras, nega-se o acesso à escola solicitando 

a cessação temporária e depois se efetiva o fechamento com a cessação 

definitiva. 

O trâmite para o fechamento de escolas indicado na Deliberação n.º 

03/2013 - CEE/PR orienta o seguinte passo: 

 

Art. 80. A cessação voluntária deverá ser solicitada à SEED/PR 

pelo responsável da instituição de ensino, em expediente específico, 

depois de ouvido o Conselho Escolar, no caso de instituição da rede 

pública, contendo exposição de motivos e procedimentos a serem 

adotados para a salvaguarda dos direitos dos alunos. 

§ 1º O expediente referido no caput deve ser protocolado com 

antecedência mínima de cento e oitenta dias da data da cessação 

pretendida. 

§ 2º Após análise do pedido, havendo parecer favorável, a autoridade 

competente da SEED/PR expedirá ato autorizatório próprio de 

cessação das atividades, com cassação dos atos legais e determinação 

de medidas cabíveis para a salvaguarda dos documentos e da vida 

escolar dos alunos. 

§ 3º Expedido o ato autorizatório de cessação de atividades 

escolares, a instituição de ensino deve comunicar o fato, por 

escrito, aos pais ou responsáveis, no prazo máximo de dez dias 

úteis. 

§ 4º A cessação de atividades somente será autorizada após conclusão 

do período letivo em andamento, de acordo com o regime de matrícula 

e funcionamento da instituição de ensino, considerando, ainda, a 

modalidade adotada pela instituição de ensino. 

§ 5º É responsabilidade da instituição de ensino cumprir, com 

exatidão, o plano de execução de cessação, garantindo direitos de 

alunos, com particular atenção para a expedição de documentação 

escolar. 
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§ 6º A SEED/PR instituirá comissão especial para acompanhamento 

de processo de cessação de atividades, com objetivo de garantir 

direitos dos alunos, na forma do ato autorizatório de cessação. 

(PARANÁ, 2013, p. 23 grifo nosso). 

 

Ao observar o conteúdo da deliberação 03/2013 - CEE/PR indica que a 

solicitação para o fechamento de escolas deve preceder um diagnóstico dos 

impactos da ação para os alunos, todavia esta análise é realizada pela esfera 

governamental, o que significa que pode ser democrática ou não. Em alguns 

casos a comunidade escolar é apenas informada da decisão de cessação. Ou seja, 

a participação da comunidade neste processo será apenas de ouvir o parecer do 

fechamento da escola, assinar a ata imprimindo sua anuência, e incorporando a 

orientação para matricular o aluno em outra instituição. 

Tendo em vista que muitos dirigentes municipais desconhecem o 

campo como espaço de produção de vida a participação da comunidade torna-se 

dispensável (sob a ótica governamental). Cabe ressaltar que destacamos a palavra 

dirigente municipal, pois compreendemos que o diálogo sobre a educação não 

pode ficar restrita ao setor pedagógico, e que a fragilidade voltada às 

comunidades deve ser debatida na escola. Pois, junto ao fechamento das escolas 

há falta de incentivos aos trabalhadores rurais, dificuldades na acessibilidade das 

áreas rurais, falta de segurança e a carência na saúde. Ou seja, o desmonte é 

intencional e articulado. 

Nos princípios da Educação do campo desde o Decreto presidencial é 

possível observar que se dará o “controle social da qualidade da educação 

escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais 

do campo” (BRASIL, 2010). Levando em conta a Política da Educação do 

Campo, os encaminhamentos para o fechamento de escolas não cumpre a lei, 

uma vez que a participação da comunidade é eleita em tom informativo sem o 

debate e a participação dos sujeitos. 

Outro elemento fundamental é compreender o papel dos órgãos 

colegiados bem como a atuação democrática da gestão da escola, o que resultará 

na problematização coletiva sobre a função social da escola. Ou seja, permite que 

os sujeitos da escola debatam a sua existência. 
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Observamos ainda que, o diagnóstico sobre os prejuízos em manter a 

escola aberta no tocante a aprendizagem dos alunos é feito de modo ilusório uma 

vez que apresentam fatos pedagógicos desconexos demonstrando o 

desconhecimento aos princípios da educação do campo bem como às diretrizes 

da educação do campo de 2002 e 2008. 

Um exemplo expressivo refere-se à justificativa do fechamento de 

escolas no município de Cerro Azul. Ocorre que o município conta com 30 

escolas localizadas no campo, são 29 municipais e 1 estadual e todas as escolas 

rurais organizam suas práticas desde a realidade multisserie, com escolas e 

classes multisseriadas. O Plano Municipal de Educação lei n.º 008/2015 indica na 

meta 6 duas estratégias as quais destacamos para problematizar o modo como o 

fechamento de escolas vem ocorrendo neste município: 

6.2) Buscar junto ao Governo Federal recursos por meio do FNDE, 

para a construção de duas escolas. Sendo uma com 12 (doze) salas e 

para a sede e a outra com 6 (seis) salas para o campo, permitindo 

assim a ampliação de vagas. 

 

[...] 

 

6.5) Articular a integração das escolas do campo com a organização 

uni-seriada para oferecer um ensino de melhor qualidade, com 

profissionais habilitados. (CERRO AZUL, 2015, s/p). 

 

Intencionam a construção de duas escolas no município uma na área 

urbana com 12 salas e outra no campo com 6 salas. Em conjunto com esta meta 

observa-se que a justificativa é a ampliação de vagas. Concomitantemente, na 

estratégia 6.5 fica evidente a associação em oferecer um ensino seriado à 

melhoria da qualidade de ensino e preocupação com a formação de professores. 

Manifestam a repulsa ao modelo seriado vinculando-o á baixa qualidade das 

escolas rurais. 

De modo implícito firma-se a intenção em nuclear as escolas localizadas 

no campo e direcionar os alunos a uma das duas possibilidades, ou à escola da 

sede com 12 salas ou na escola localizada no campo com 6 salas. Importante 

ressaltar que a construção das escolas é uma estratégia a ser desenvolvida, 
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todavia ainda não está pronta e mesmo assim, o município já mobiliza ações para 

efetivar o fechamento de escolas. 

Um movimento que vem se organizando
91

 em três comunidades rurais 

deste município realizou denúncia junto ao coletivo do NUPECAMP sobre a 

possível intenção de fechamento das escolas por parte da secretaria municipal de 

educação. Como encaminhamento, houve diálogo com a Articulação Paranaense 

Por Uma Educação Básica do Campo, esta entidade remeteu um pedido de 

intervenção junto ao Ministério Público
92

 para que a comunidade fosse ouvida e 

participasse democraticamente deste processo. É importante destacar que 

representantes de apenas três comunidades posicionaram-se contra o fechamento 

e procuraram apoio para impedi-lo. As denúncias oriundas das comunidades 

falam do possível fechamento de outras escolas para iniciar no município o 

processo de nucleação. É um percurso de lutas e enfrentamentos desde os usos da 

terra para manter as escolas em funcionamento. 

Conforme já exposto, Cerro azul é cenário de um forte compromisso 

com o capital. Todavia o exemplo destacado demonstra que pequenas 

transformações que vão ocorrendo, desde práticas isoladas resultam no não 

fechamento de escolas. A compreensão que nos referimos indica que mesmo que 

os municípios não estejam articulados à movimentos sociais organizados, tais 

como o MST, ou o MAB, os debates realizados sobre a educação do campo 

desde a universidade, contribuiu para a organização de práticas
93

 de resistência 

ao fechamento de algumas escolas. 

Entendemos que a luta dos movimentos sociais do campo não se limita 

às áreas de atuação dos próprios movimentos, uma vez que a mudança 

reivindicada seja a transformação das desigualdades marcadas pelo capitalismo. 

Assim, defendemos que as demandas das escolas localizadas no campo sejam 

                                            
91 No ano de 2017. 
92 Os documentos estão disponíveis no anexo deste. 
93 Importante ressaltar que não defendemos práticas isoladas como o ideal da luta pela terra e 

pela educação, contudo na região pesquisada é a realidade encontrada. Acreditamos que a 

trajetória histórica de luta dos movimentos sociais, ao ser provocada por meio de formações 

continuadas, de debates acadêmicos e populares, estimula a construção de novos espaços de 

disputa com coletivos dos trabalhadores organizados e, portanto fortalecidos. 
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debatidas junto aos coletivos dos movimentos sociais para dar visibilidade às 

fragilidades e conquistar a sua superação. 

Em relação a compreensão pedagógica para o fechamento de escolas, 

observamos uma ofensiva ao modelo de escola multisseriada tendo em vista a 

articulação da organização do trabalho pedagógico às precárias condições que 

compreendiam as escolas isoladas, no tocante à aprendizagem, formação de 

professores, estrutura das escolas, exploração dos professores etc. Tais 

precariedades que foram critérios para a implementação da política de 

consolidação de escolas rurais desde a década de 1976, conforme discutimos no 

segundo capítulo. 

O ataque ao modelo de organização multisserie, com intenções implícitas 

para o fechamento das escolas, orienta-se pela defesa do prejuízo pedagógico. 

Um exemplo é associar que dentro de uma escola multisserieda que atende o 1º, 

2º, 3º, 4º e 5º ano o professor divide o tempo da aula, esgotando o tempo máximo 

com cada série em no máximo 48 minutos com cada turma. 

No PARECER CEE/CP Nº 14/15
94

 que analisava o pedido de cessação 

temporária da Escola Rural Municipal Projeto Butiá– Ensino Fundamental é 

possível observar a associação que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Esporte do Município de Clevelândia faz da multissérie ao retrocesso: 

Salientamos que a Escola Rural Municipal Projeto Butiá vem 

trabalhando em regime multisseriado, considerado 

pedagogicamente um retrocesso na aprendizagem dos alunos. É 

extremamente dispendioso para o município manter um professor por 

ano, devido ao número reduzido de alunos, que no momento é de 22 

para cinco turmas. 

 

[...] 

 

Outra questão que consideramos de extrema relevância e importância 

é o fator aprendizagem que fica deficitário pelo fato de estarem 

dois ou três anos na mesma sala. Ao mesmo tempo, o número 

reduzido de alunos (22) impede que sejam implantados projetos 

como Mais educação, e que sejam aplicadas as Provas Brasil e Ana 

para medir o IDEB. Sabemos que as escolas da sede do município 

oferecem oportunidades de relacionamento com alunos culturalmente 

                                            
94 O parecer foi favorável ao fechamento da Escola Rural Municipal Projeto Butiá.  



151 
 

diferentes, enriquecendo assim, sua própria cultura. Pensamos que 

essa abertura para que as crianças adquiram novos conhecimentos e 

novas experiências agreguem aprendizados para atender um 

mercado de trabalho em constantes mudanças e cada vez mais 

exigente. (PARANÁ, 2015, p. 5 grifo nosso). 

O exposto pela mantenedora indica que a defesa pelo fechamento de 

escolas acontece por vários motivos
95

, destacando-se: 1) desprezo pela 

organização multisseriada, 2) impedimento de participação às avaliações de larga 

escala, 3) o interesse em formar mão de obra voltada às necessidades do mercado 

de trabalho. 

Pianovski
96

 apresenta em sua tese a defesa pela organização heterogênea 

a qual é possibilitada pelo modelo de organização de ciclos de formação humana, 

ou desde a realidade das escolas localizadas na RMC: o modelo multisseriado. A 

autora não defende a organização de um planejamento com várias séries juntas, 

mas sim que elas contemplem um funcionamento que atinja os alunos em 

conjunto, desenvolvendo outras formas de conduzir o ensino, em que os alunos 

interajam uns com os outros. 

Compreendemos que há potencialidade na organização multisseriada, 

desde que haja a transgressão do paradigma seriado assim como nos lembra Hage 

(2014). A escola, gestão, professores e alunos, não podem imprimir no seu 

contexto as práticas do contexto urbano e sim problematizar e refletir sempre, 

buscando relações com a produção da vida do aluno, das comunidades e 

incorporá-las ao currículo escolar. 

Para efetivar uma escola localizada no campo que construa seus tempos e 

espaços a partir do modelo heterogêneo é necessária a proposição de um 

currículo que potencialize esta organização, pensado coletivamente. Além disso, 

                                            
95

 Destacam-se: desobrigação pública com a estrutura da escola e das comunidades, a intenção 

em organizar o transporte escolar, o desmerecimento à identidade camponesa, padronização do 

trabalho pedagógico, adequação para participação nas avaliações de larga escala. 
96

 Pianovski é estudiosa de autores da Psicologia Histórico Cultural tais como Vigotski, Luria e 

Leontiev, na Pedagogia Histórico- Crítica os escritos de Saviani e Duarte, em relação à 

Pedagogia do Movimento dialoga com os escritos de Caldart. Também está pautada nas 

experiências com ciclos de formação humana das Escolas Itinerantes do Paraná, o que vem 

dando resultado nas experiências dos movimentos sociais. 
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é necessária uma formação continuada que possibilite um trabalho efetivo desde 

as experiências com os ciclos de formação humana. 

Além disso, a principal pauta é o que ocorre dentro da sala de aula. Mas 

o que contribui para o fechamento das escolas tem relação mais ampla com a 

comunidade. 

O fechamento de escolas ocorre por vias da esfera governamental, e 

desde a esfera governamental. O processo para o pedido de fechamento de 

escolas começa com a Secretaria de Educação, para a organização de um 

diagnóstico dos impactos do fechamento, passa pelo debate com a comunidade 

para reunir tal manifestação e é apresentado ao Conselho Municipal de Educação 

ou Conselho Estadual de Educação para então voltar para a Secretaria Municipal 

de Educação com o parecer referente a solicitação. 

O organograma a seguir apresenta como esta ação se desenvolve na 

realidade: 

FIGURA 9 – PROCESSO PARA O FECHAMENTO DE ESCOLAS DO CAMPO 
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FONTE: A autora, 2017. 

 

A figura anterior demonstra como a ação em relação ao fechamento de 

escolas se desenvolve. O ponto de partida é a iniciativa da Secretaria de 

Educação que envia o material com a solicitação para cessação da escola junto ao 

Conselho de Educação, este órgão solicita o diagnóstico da realidade e as atas 

das reuniões com a comunidade escolar para atender ao disposto da lei nº. 12.960 

de 2014, após a concentração do material exigido pelo Conselho de Educação 

remetem novamente ao órgão, que será o responsável em deferir ou indeferir o 

pedido. 

O diagnóstico da realidade é realizado pela secretaria da educação que 

organiza provas que justificam o fechamento de escolas e apresenta as estratégias 

das ações realizadas pelo município para reorganizar a vida escolar dos alunos.  
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 A manifestação da comunidade apresenta-se com a assinatura na ata da 

reunião sobre o fechamento de escolas, o diálogo se faz em tom informativo 

sobre a notícia do fechamento. O que deveria acontecer é um debate coletivo 

sobre o fechamento da escola. Quando há articulação política das comunidades 

observa-se a resistência ao fechamento de escolas.  

Ainda que se fale em discutir com a comunidade sobre o fechamento de 

escolas, essa mediação se dá por vias da esfera governamental. Muitas vezes as 

comunidades ficam enfraquecidas diante de tanta pressão política para concordar 

com o fechamento de escolas. Por isso destacamos o papel do Ministério Público, 

que não se apresenta dentro do processo do fechamento de escolas, mas que tem 

a incumbência de representar junto às comunidades seus interesses, na medida 

em que não esteja sendo efetivada pela secretaria de educação. 

Molina e Sá (2012, p. 330) nos lembram dos princípios da Educação do 

Campo, e afirmam que é necessária a “articulação político-pedagógica entre a 

escola e a comunidade por meio da democratização do acesso ao conhecimento 

científico”. Para que se alcance o fortalecimento das lutas em que as escolas e 

comunidade se inserem. 

É muito ingênuo pensar que a secretaria de educação iria realizar o 

procedimento de fechamento de escolas e ao mesmo tempo debater com a 

sociedade. 

Neste cenário, a gestão da escola é que pode atuar como fortalecedora do 

vínculo entre a escola e a comunidade. Pela gestão escolar é possível ampliar o 

acesso da comunidade na escola e, portanto, de fazer-se pertencer. Esta condição 

orientará um novo percurso para garantir visibilidade da escola. 

Existem casos em que há pressão junto aos professores que atuam na 

gestão ou não, que são servidores e entendidos dentro deste cenário estando a 

serviço da esfera governamental. Esta pressão ocorre, pois a maioria dos 

professores são funcionários públicos com 20 horas semanais
97

 e solicitam 

jornada suplementar tendo em vista a necessidade de professores para atuarem 

nas escolas mais distantes. Observando esta lógica, e sabendo que os professores 

                                            

97 Ou um padrão. 
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dependem dos dois padrões para sua sobrevivência ameaçam diminuir a carga 

horária adicional
98

 caso o professor coloque-se contra o projeto de fechamento. É 

uma dinâmica perversa, mas muito incidente nas áreas rurais. 

Esta situação tem relação com a escassez de concursos públicos que 

torna o atendimento às escolas localizadas no campo um espaço de favores, na 

medida em que o cenário governamental muda, mudam-se os escolhidos para 

atuarem nas escolas. 

Outra questão é que com o avanço do capitalismo agrário o número de 

pessoas no campo diminui e com isso a atenção á acessibilidade e à segurança 

caminham no mesmo ritmo. Nesta lógica, muitos servidores resistem a ir 

trabalhar no campo, pois não há transporte para ir até a escola, não há segurança 

para trabalhar, tornando dificultoso encontrar professores que se disponham a ir 

ao campo. Inferindo na ausência de professores. 

Os professores que atuam em escolas localizadas no campo desde os 

princípios da Educação do Campo fortalecem um projeto popular de educação 

em que a atuação da comunidade e os vínculos estabelecidos tornam-se 

ferramentas fundamentais para impedir o seu fechamento. 

Entendemos que muitas fragilidades em incorporar a dimensão política 

às atividades realizadas na escola, são decorrentes da formação inicial e da 

formação continuada que distanciam da realidade. A discussão sobre a função 

social da escola pública, e sobre a educação do campo é trabalhada, mas a 

centralidade volta-se sempre para a atuação em sala de aula. 

Destaca-se também a ausência de estágios obrigatórios da educação do 

campo
99

 nos currículos dos cursos de Licenciatura
100

. Quando distanciamos esta 

realidade da formação de professores, negamos a experiência educativa que 

envolve a comunidade às questões relacionadas à escola e que confronte a escola 

às questões relacionadas à comunidade, ao município, ao Estado, ao país, á 

América Latina, e etc. 

                                            
98 E não permite estabilidade. Apenas o padrão em que o professor é concursado. 

99
 Com entidades que guardam vínculo com o os princípios da Educação do Campo, tal como os 

movimentos sociais de trabalhadores rurais. 

100
 Estamos tratando das Instituições de Ensino Superior presentes na RMC. 
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A neutralidade da dimensão pedagógica contribui para legitimar as 

desigualdades resultantes do modo de produção capitalista. A ideia central, desde 

uma compreensão da pedagogia revolucionária seria entender que “a educação 

relaciona-se dialeticamente com a sociedade”, sendo determinada e determinando 

(SAVIANI, 2008 p.66). 

Muitas vezes as famílias são chamadas a participar na escola para os 

eventos festivos e àqueles previstos em calendário escolar (reunião de com os 

familiares, entrega de boletim, etc). Envolver a comunidade na escola é chama-la 

a debater a educação, e todos os determinantes sociais.  E assim é necessário 

“pensar a escola como parte de processos formativos que constituem a vida 

social e as relações entre ser humano e natureza, intencionalizados em uma 

direção emancipatória” (CARDART et al 2016, p. 1). 

A política de fechamento de escolas se expressa também pela 

racionalidade econômica, como foi possível observar na pesquisa. A principal 

defesa pelo fechamento de escolas é que o município não tem condições de arcar 

com as “altas” despesas de uma escola com poucos alunos, pois é mais viável, 

financeiramente, oferecer o transporte escolar. 

Todavia, o que se observa é o contrário. O financiamento com o 

transporte escolar gera gastos absurdos tendo em vista as quilometragens 

excessivas que são percorridas.  Registra-se também que muitas vezes, os 

transportes não oferecem condições de segurança às crianças, além de registrar 

que as estradas rurais se encontram em péssimas condições devido a alta 

circulação de caminhões para o transporte das produções agrícolas. 

Outra expressão da política de fechamento de escolas é a negação da 

diversidade sociocultural existente nos municípios. Uma vez que a experiência 

dos povos do campo se distancia do debate sobre a educação e dos planejamentos 

voltados à escola. Esta condição pode ser observada na proposta curricular dos 

municípios, em primeiro lugar. Em segundo, são os planos municipais que não 

reconhecem os sujeitos. Em terceiro, frente aos materiais didáticos eleitos para 

uso em sala de aula. Em quarto, pelo distanciamento na formação de professores. 
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Arroyo (2012, p. 237) explica que é necessário explorar os determinantes 

que contribuem para ocultar as experiências históricas e culturais dos diversos. 

Segundo o autor “se não analisarmos a fundo a história da produção dessas 

inexistências dos povos diversos do campo, será difícil entender a negação da 

escola do campo e a construção de outra escola”. 

Neste sentido, a existência da diversidade sociocultural deve preceder o 

reconhecimento para fortalecer a construção da concepção de educação do 

campo. Assim como destaca Souza (2016b, p. 355) em que a autora indica que 

“reconhecer essa negação é fundamental para superá-la e fortalecer as 

identidades e as experiências socioculturais dos povos do campo”. 

Para pensar nestas expressões do fechamento de escolas sintetizamos, no 

organograma que segue, algumas problematizações sobre o fechamento. 

Conforme discutimos na pesquisa, a política tem como determinantes os usos da 

terra, a racionalidade econômica, a desarticulação da comunidade escolar, o 

desprezo pela diversidade sociocultural, a política do transporte escolar, a 

nucleação de escolas, e a homogeneização do financiamento da educação. 
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FIGURA 10 – O FECHAMENTO DE ESCOLAS E SUAS EXPRESSÕES 

 

FONTE: Organizado pela autora, 2017. 

 

Tais expressões têm como principal semelhança estabelecer uma visão 

padronizada da escola, o que leva a limitar as potencialidades do campo. É 

necessário compreender o campo como lugar de vida, de sentidos, de cultura, de 

trabalho e de produção da existência dos camponeses. 

Assim como explica Souza (2016b, p. 346) para pensar em políticas 

públicas é necessário “olhar para o rural em sua heterogeneidade de práticas e de 

arranjos geográficos, além de buscar a compreensão dos condicionantes 
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históricos, no contexto do modo de produção capitalista, que geraram tais 

configurações territoriais e desigualdades socioeconômicas”. 

O principal determinante econômico, cultural e político o uso da terra, 

por isso destacamos que a sua incidência liga-se à outros elementos. Em síntese, 

os determinantes do fechamento de escolas na RMC são: 1) os usos da terra 

reflete a opção pelo capitalismo agrário, 2) a racionalidade econômica determina 

a intenção de fechamento de escolas, todavia se expressa equivocada, sobretudo 

pelos altos investimentos ao transporte escolar e contraste à omissão voltada às 

comunidades rurais, 3) a desarticulação da comunidade escolar torna-os 

marginalizados à discussão da escola e da educação, 4) o despreza pela 

diversidade sociocultural presente nos territórios rurais, na medida em que 

compreende o campo enquanto mercadoria, 5) a política do transporte escolar 

que é impulsionada desde o fechamento de escolas, 6) a nucleação que inventa 

uma nova face de acesso a escola, e oculta o fechamento de inúmeras escolas, 7) 

a homogeneização para aplicação de recursos à educação que contribui para 

pensar uma realidade padronizada, distante da verdadeira existência das escolas e 

dos sujeitos que acessam. 

Tais determinantes se expressam indissociáveis. Uma vez que a 

racionalidade econômica é a categoria fundante que orienta as demais. Sendo que 

optar por um modelo de agricultura capitalista, impulsiona a política do 

transporte escolar em diálogo com o financiamento da educação, nega a 

existência da diversidade sociocultural e das potencialidades político-

pedagógicas da comunidade escolar. 

Para transformar estas condições dadas e concretas é necessário o 

envolvimento da comunidade escolar como principal mecanismo de 

enfrentamento. É preciso discutir, debater e compreender os projetos de 

sociedade que se apresentam. 

Na próxima parte do capítulo discutimos sobre como impedir o 

fechamento de escolas, entendendo-o como um projeto do capital. Ou seja, como 

debater, enfrentar e confrontar um projeto capitalista, desde as potencialidades da 

escola e os sujeitos que a conformam. Problematizamos o real, desde o 
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reconhecimento da existência dos sujeitos do campo, assim como defende Souza 

(2016b, p. 342).  

4.1.1 Como impedir o fechamento de escolas? 

Como já tratamos ao longo da pesquisa, para impedir o fechamento de 

escolas é necessário articular a comunidade para problematizar as condições 

sociais que são históricas e determinantes à produção da vida dos sujeitos. Mas 

como desenvolver esta relação? O que os princípios da Educação do Campo 

manifestam?  

Em primeiro lugar é preciso destacar que o projeto de campo precisa 

estar em pauta em qualquer atividade na escola, pois a comunidade precisa 

reconhecer a existência da opressão gerada pela agricultura capitalista, bem como 

os processos que se forjam desde o fortalecimento dela. É preciso conhecer, 

mapear, diagnosticar a realidade, saber a concepção de mundo, de educação que 

está por trás da realidade para então materializar uma transformação. 

Em segundo é necessário reconhecer que as comunidades têm papel 

fundamental no desenvolvimento da educação. Sua participação é lembrada 

desde as práticas de uma gestão democrática. Saviani explica que “o processo 

educativo é passagem da desigualdade à igualdade [...], só é possível considerar o 

processo educativo em seu conjunto democrático” no ponto de partida e ponto de 

chegada (2008, p.78). Todavia, sabemos que não existem muitas ações nas 

escolas localizadas no campo na RMC para o envolvimento da comunidade, 

desde a dimensão política-pedagógica. A realidade se apresenta distanciada, há 

um forte processo de desmobilização das comunidades, faltam debates para 

efetivar a função social da escola pública. 

A atuação democrática na escola pública está prevista na LDB nº. 

9394/1996 principalmente nos artigos: 3º apresenta que os princípios do ensino 

se realizará levando em conta: inciso “VIII - gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; X - 

valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais.” O 12º que indica que as escolas tem a 
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incumbência de: “VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola;”. E o 13º que define o papel 

do professor orientando que estes devem: “VI - colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade” (BRASIL, 1996). 

A atuação mais frequente de envolvimento das comunidades são as 

instâncias colegiadas. Ocorre que, muitas vezes, acabam desenvolvendo ações 

que se distanciam dos princípios democráticos e apresentam ações falsas à 

medida que as tomadas de decisões são feitas pela figura do diretor da escola, e 

os representantes dos vários segmentos da comunidade escolar só assinam a ata. 

Tal condição precisa ser superada quando pensamos em uma escola democrática. 

Tento em vista os princípios da Educação do Campo e a realidade das 

escolas localizadas no campo na RMC, propomos ações que podem ser 

desenvolvidas na articulação da comunidade escolar. As possibilidades estão 

organizadas no organograma a seguir: 

FIGURA 11 – AÇÕES PARA ARTICULAR A COMUNIDADE NA ESCOLA 
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FONTE: A autora, 2017. 

As ações problematizadas no organograma anterior dizem de um projeto 

de sociedade. Projeto que se compreende na luta dos trabalhadores, camponeses e 

povos tradicionais uma potencialidade para a transformação das desigualdades 

sociais. Assim como discute Souza defendemos que a existência do sujeito do 

campo seja reconhecida (2016b). Além disso, é necessário compreender os 

projetos de campo que se apresentam sendo um do capital e outro dos 
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trabalhadores. Tendo estes elementos como pressupostos é possível pensar na 

construção da concepção da educação do campo na RMC. 

Segundo Souza (2016b, p. 344), “é possível discutir os usos da terra, as 

organizações políticas locais, o trabalho e seus frutos, a relação entre trabalho e 

capital, a organização do trabalho pedagógico e a gestão escolar, entre tantos 

outros temas”. Assim destacamos que o papel da comunidade escolar incorpora 

uma dimensão pedagógica e política, ao mesmo tempo. E neste sentido, damos 

centralidade a problemática principal para orientar a articulação da comunidade 

escolar: qual é o projeto de campo presente no município? 

É preciso identificar que campo que está em vigência fortalece iniciativas 

de desvalorização do sujeito do campo, da agricultura familiar, da produção 

cultural, do campo de significados culturais, da coletividade. Ocorre, portanto o 

esvaziamento do campo, o avanço do capitalismo agrário, a degradação 

ambiental, a concentração de terra, fechamento de escolas, desigualdades sociais, 

falta de segurança etc. Ou seja, este elemento que é a totalidade do qual 

dependem todos os outros e também é impactado por ele. Relacionam-se 

dialeticamente orientados pelo modo de produção capitalista. 

O primeiro passo é mapear todas as entidades presentes na comunidade, 

no sentido que permita um diagnóstico desde o seu reconhecimento, suas pautas, 

demandas, reinvindicações e possibilidades de diálogos com a educação. 

É relevante destacar que as atividades que envolvam a comunidade na 

escola, ainda que represente um espaço voltado a debater a realidade, com tom de 

pertencimento, de enfrentamento e possíveis transformações deve preceder de 

um elemento fundamental: intencionalidade. Precisa de planejamento com 

objetivos, para que a mediação compreenda a realidade concreta e alcance o que 

se propõe. Esta condição é fundamental para que a participação da comunidade 

se configure enquanto ação transformadora. 

Destarte, faremos uma problematização sobre os itens destacados no 

organograma para demonstrar a relevância de cada um deles, bem como de que 

forma é possível que a gestão faça a mediação deste envolvimento. 
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Começamos com a construção coletiva do Projeto Político-pedagógico 

que deve ser um constante na prática escolar, pois é o documento que apresenta a 

identidade da escola. Veiga explica que “o projeto político-pedagógico esta 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da 

população” por isso é político e pedagógico (VEIGA, 1995, p. 13). 

O envolvimento da comunidade na construção coletiva do PPP não pode 

se resumir em responder questionários sobre a realidade, com a intenção isolada 

de representar o marco situacional. Muito pelo contrário, a comunidade precisa 

participar do cerne desta construção. 

É possível realizar seminários com a comunidade, convidá-los a debater 

a concepção teórica que a escola se ampara para desenvolver suas práticas. 

Problematizar uma discussão sobre a avaliação, currículo, material didático, 

formação de professores, gestão escolar, etc. 

No Decreto Presidencial nº. 7352 de 2010 no segundo artigo observamos 

o incentivo à comunidade para participação na formulação dos PPP’s, no sentido 

que façam uso da escola pública para “investigação e articulação de experiências 

e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho” 

(BRASIL, 2010). 

Cruz (2014) apresenta em sua pesquisa o processo de construção do 

Projeto Político-pedagógico que foi realizada coletivamente no município de 

Tijucas do Sul. A autora explica que “a partir do momento em que um grupo 

problematiza as questões da sua realidade, se inquieta diante dela e percebe as 

contradições existentes na sociedade, inicia-se um processo de conscientização 

política” (IDEM, p. 208). 

Partindo dos pressupostos de Cruz (2014, p. 27), é possível refletir sobre 

a realidade pontuando: “que escola temos e que escola queremos, buscando 

coletivamente construir um projeto político-pedagógico condizente com a 

realidade vivida e de acordo com a concepção da Educação do Campo, com 

ações definidas no grupo”. 
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A construção coletiva do PPP relaciona-se à organização de um grupo de 

estudos para articular a produção do conhecimento historicamente produzida à 

demandas advindas da realidade. Este movimento pode ser realizado mediante a 

organização das comunidades próximas, mas também com outras escolas. Este 

movimento promoverá um debate profícuo e poderá resultar na compreensão do 

espaço da escola como território da comunidade, do município. 

Na mesma lógica, ao pontuar as principais fragilidades em que a escola e 

a comunidade se inserem, pode-se propor a criação de uma associação de 

moradores. Esta entidade adensará as lutas por melhorias nas comunidades 

buscando a efetivação de direitos. A articulação com movimentos sociais 

organizados contribui para ampliar as experiências de enfrentamento, é muito 

válida e imprime um sentido de justiça social. 

A articulação com universidades contribui para as discussões na escola, 

estas entidades contam com núcleos de pesquisa e com pessoas interessadas em 

participar a construção de ações político-pedagógicas e divulgar as experiências 

construídas. Além disso, promovem seminários, congressos, encontros para 

problematizar a educação brasileira. 

Outra questão fundamental é efetivar os órgãos colegiados na escola, 

como o conselho de classe, conselho escolar, APMF, grêmio estudantil. Daremos 

centralidade às discussões sobre o conselho escolar, o grêmio estudantil e APMF 

visando provocar um debate com às instâncias que envolvem diretamente a 

organização dos coletivos para problematizar questões político-pedagógicas entre 

a escola e a comunidade. 

O conselho de classe tem um papel fundamental nas discussões de uma 

educação democrática e deve ser entendido na sua potencialidade, todavia a 

participação efetiva neste órgão refere-se à atuação do corpo docente tendo em 

vista sua função articulada, principalmente, ao acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem. Destacamos que esta instância é importante dado que, 

muitas defesas para o fechamento das escolas se consolidam por considerar o 

baixo rendimento dos estudantes em virtude da organização do trabalho 

pedagógico, que por vezes é multisseriado. Conforme discutimos neste capítulo. 
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Defendemos que os debates realizados nos conselhos de classe sejam pontuados 

junto aos debates com a comunidade, assim quando houver desqualificação da 

proposta pedagógica da escola para justificar o fechamento de escolas, 

compreender-se-á que a escola cumpre sua função social no sentido que faz a 

mediação do conhecimento historicamente produzido em articulação com a 

prática social dos alunos. 

O conselho escolar é a organização responsável pela administração das 

tomadas de decisões no tocante à escola pública, tendo a comunidade escolar 

como representantes para esta mediação. Este órgão acompanha as atividades 

desenvolvidas na escola no sentido que, atua na proposição de melhorias e 

investimentos, articula a comunidade às questões pertinentes á escola e mobiliza 

a escola para debater questões pertinentes à comunidade. A Associação de Pais 

Mestres e Funcionários (APMF) é a entidade juridicamente consolidada que 

orienta as atividades democráticas na escola, uma vez que é responsável pelo 

controle e avaliação dos gastos realizados na escola, além das articulações 

político-pedagógicas no tocante à escola.  

Para efetivar a participação democrática destes coletivos é necessário: 1) 

Debater com a comunidade sobre a importância deste órgão colegiado, 2) 

envolve-los nas tomadas de decisões da escola, 3) fazer este processo ser 

democrático, 4) oportunizar os tempos e espaços que condizem com a realidade 

da comunidade, 5) registrar os caminhos percorridos, dificuldades encontradas, 

problemas a serem enfrentados, potencialidades e conquistas, 6) conhecer a 

realidade reconhecendo sempre a existência dos sujeitos, a produção cultural, 

lutas, enfrentamentos, trabalho, etc 7) dialogar com entidades presentes na 

comunidade, ou que interfiram nela como movimentos sociais, Ong’s sindicatos, 

igrejas, cooperativas, associação de moradores, universidades, etc. 

Outra instância colegiada fundamental na escola é o grêmio estudantil, 

formada pela categoria dos estudantes uma vez que está amparado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente no Artigo 53, Capítulo IV – que dispõe a este coletivo 

o “direito de organização e participação em entidades estudantis” (BRASIL, 

1990). Este órgão não é muito comum nas escolas localizadas no campo na 
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RMC. Todavia pode contribuir para a efetivação da democracia na escola, 

envolvendo os estudantes nas tomadas de decisão, avaliação do processo 

educativo e autoavaliação. Este espaço na escola contribui para que os alunos 

discutam e proponham alternativas às demandas advindas da realidade além de 

criar o sentido de pertencimento à causa, à escola, à comunidade. Além disso, os 

estudantes incorporam o compromisso para a transformação da realidade, na 

defesa e construção da escola como um espaço público e democrático. 

As atividades iniciais podem ser provocadas pelos professores e gestores 

da escola, realizando atividades reflexivas e problematizadora, mas 

principalmente coletivas, oferecendo o espaço da escola para as reuniões, 

incorporando as demandas desta instância às demais realizadas na escola, 

debatendo e procurando soluções juntos. As crianças, estudantes, alunos, são, 

antes de tudo, cidadãos. Fazem parte da comunidade e devem ser entendidos 

desde a sua potencialidade política e pedagógica considerando sua atuação como 

um direito a ser efetivado. 

Tais experiências contribuirão para pensar na construção de um Fórum 

Municipal da Educação do Campo, em que as demandas discutidas nas escolas e 

nas comunidades sejam reunidas para um debate mais amplo. A articulação deste 

órgão permitirá o acompanhamento das tomadas de decisão do poder executivo 

do município. 

É possível por meio dos grupos de estudos, já indicados anteriormente, 

que as comunidades se apropriem da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990, o Plano Nacional da Educação (PNE), Plano 

Estadual de Educação (PEE) e do Plano Municipal de Educação (PME), dos 

documentos nacionais da Educação do Campo, também sobre as experiências dos 

Movimentos Sociais que contribuíram para os avanços e para a efetivação de 

uma política da educação do campo. 

A sociedade civil deve atuar junto à esfera governamental a fim de que 

forje nas decisões tomadas pelo Estado a garantia de políticas públicas desde os 
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interesses dos trabalhadores (SOUZA
101

, 2017). Para tanto é preciso estudo, 

envolvimento, organização, planejamento e atuação para que o público se efetive 

desde as vontades dos trabalhadores e incorpore esta realidade nas tomadas de 

decisões. 

Tais considerações, seria um primeiro passo para pensar na articulação 

das comunidades rurais presentes na RMC, que ora não se vinculam diretamente 

à Movimentos Sociais Organizados, mas que ao compreender tal emergência 

podem dialogar com suas experiências a fim de que seus direitos sejam 

efetivados. 

É importante que as experiências produzidas desde a organização da 

comunidade sejam registradas e problematizadas. Neste caso, é possível o 

planejamento de seminários, encontros locais para discutir sobre os avanços e 

retrocessos, mas principalmente estabelecer compromissos a serem realizados 

para garantir sempre princípios democráticos e transformadores. 

Por fim, destacamos a indicação de alguns passos para que a comunidade 

posicione-se frente à informação do fechamento de uma escola. Deve-se 

organizar uma reunião com a comunidade, convocando todas as entidades 

presentes na comunidade, sindicatos, instâncias colegiadas, associação de 

moradores, igreja, Ong’s e etc. Para debater sobre a intenção de fechamento da 

escola e os seus impactos para os sujeitos. É necessário sistematizar que for 

pontuado pela comunidade, e assinado demonstrando a manifestação dos 

interessados. Além disso, é possível pedir a representação da comunidade junto 

aos órgãos que atuarão no desenvolvimento do processo de fechamento. Uma 

cópia desta ata deve ser enviada aos envolvidos na efetivação do fechamento de 

escolas, tais como: a secretaria de educação e conselho de educação. 

Ao incorporar os anseios da comunidade em relação à tentativa de 

fechamento de escolas, é necessário realizar o chamamento dos órgãos 

envolvidos no fechamento de escolas, tais como: Secretaria de Educação, 

Conselho de Educação, integrantes das instâncias colegiadas, e sociedade civil. 

Para que a comunidade manifeste o posicionamento. 

                                            

101 Orientação realizada pela professora Maria Antônia de Souza em 6 de fevereiro de 2017. 
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Caso a manifestação da comunidade escolar não for reconhecida, deve-se 

solicitar uma reunião junto ao Ministério Público do referido município para 

relatar o que está acontecendo. É importante nesta reunião apresentar por escrito 

o posicionamento da comunidade em relação ao fechamento das escolas. Além 

disso, solicitar uma nova reunião com a Secretaria de Educação, Conselho de 

Educação e Ministério Público para apresentar a manifestação da comunidade em 

relação ao fechamento de escolas. 

É necessário estar atento à intenção de fechamento de escolas. Assim que 

houver informações sobre esta proposta é necessário debater com a comunidade. 

A escola pública é da comunidade, portanto os sujeitos devem participar da 

reunião e só poderá ser tomada qualquer decisão conclusiva se a manifestação da 

comunidade for considerada e respeitada democraticamente. 

Ao compreender que o Estado atua com interesses capitalistas, 

transformar a escola pública com interesse da classe trabalhadora é ao mesmo 

tempo romper com a lógica que o Estado educa o povo e materializar a ideia que 

o povo é quem educa o Estado, assim como discute Sanfelice (2005). 

Tomamos a articulação da comunidade como um movimento necessário 

a garantia do direito de ter escola localizada no campo. Compreendendo que o 

espaço da escola e as discussões no tocante à educação podem ser instrumentos 

para a organização política, “principalmente quando a escola abre a possibilidade 

de conhecer os princípios que pautaram as lutas históricas, ou seja, de conhecer e 

apropriar-se criticamente da cultura historicamente produzida” 

(SCHELESENER, 2017, p. 13). E ao final teremos um movimento 

revolucionário, com outro projeto de campo, de escola, de educação, de 

sociedade. Se assim assumido pela classe trabalhadora. 

Além disso, é preciso estar atento ao projeto de campo existente no país, 

no estado e nos municípios. É necessário vigiar as ações da esfera governamental 

que se forjam em políticas de financiamento, pois se observa que se apresentam 

mais em função dos interesses do capitalismo agrário. Nesta lógica, tem-se o 

fortalecimento da concentração de terra, o avanço da monocultura, a degradação 
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ambiental, a exploração do trabalhador, um campo distanciado de vida, um 

campo mercadoria.  

O projeto de campo em vigência é capitalista, desde as instâncias 

privadas ou públicas. É um projeto que fortalece iniciativas de desvalorização do 

campo dos trabalhadores, da agricultura familiar. Nesta lógica tem-se o 

esvaziamento do campo, capitalização do trabalhador do campo, modificação da 

cultura dos sujeitos e, portanto infere em políticas públicas que geram e 

fortalecem o fechamento de escolas, assim como o transporte escolar e a 

nucleação de escolas. Sendo o uso da terra, desde a lógica do capital, o principal 

determinante que influencia outros fatores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais desta pesquisa iniciam com uma constatação em 

tom de denúncia às marginalidades que os trabalhadores do campo são expostos. 

Tal condição é resultado de um projeto de campo assumido pelo Estado que é 

capitalista. Observa-se que os interesses das grandes corporações são fortalecidos 

no tocante às políticas e financiamentos. Esta questão explica a crescente 

desigualdade social e fundiária que marca o campo no Brasil. O fechamento de 

escolas expressa o desprezo do Estado aos trabalhadores, pois antes de negar a 

existência da escola na comunidade já negou a produção da vida destes sujeitos. 

Ao longo da pesquisa buscamos analisar como a política de fechamento 

de escolas localizadas no campo se expressa na RMC. Verificamos que seu 

principal determinante é a consolidação do capitalismo agrário. Ao mesmo tempo 

em que compreende o campo como mercadoria, fragiliza os trabalhadores e em 

resposta a essas fragilidades surgem políticas para tentar resolver as 

desigualdades resultantes desta opção de campo. Nossa análise em relação ao 

retrato da RMC é que as práticas e políticas incutem os conceitos da Educação 

Rural.  

Tem-se então a política de consolidação de escolas isoladas efetivada no 

período em que o Brasil era governado por uma ditadura militar, depois política 

de nucleação de escolas e a oferta do transporte escolar. Constatamos, portanto 

que não há uma política de fechamento e sim políticas que resultam no 

fechamento de escolas. 

Não podemos falar em educação reduzindo sua discussão à estrutura da 

escola. A escola é a instituição que reúne a dimensão humana, política, 

pedagógica, cultural, da existência dos sujeitos que a conformam. Portanto, a 

escola é o espaço que incorpora múltiplas relações. Seja entre sujeitos, políticas 

governamentais, cultura, identidade, trabalho. Sobretudo, a escola pública 

localizada no campo é a expressão de luta e resistência de trabalhadores. 

Se não há acesso ao trabalho, à produção da vida compreendida no 

reconhecimento dos sujeitos, da sua cultura, se não há condições concretas de 
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sobrevivência no campo, ele se torna um território invisível e desigual. O campo 

não se esvazia totalmente, há pessoas no campo e isso é importante destacar, 

mesmo em meio a tantas fragilidades há resistência. Nesta dinâmica o que está 

em pauta é o projeto de campo que historicamente se consolidou no país: o 

campo capitalista, assim como Souza 2016b discute. Este projeto defende que só 

há avanço e desenvolvimento do campo mediante ao capital, uma lógica 

excludente, que concentra a terra, amplia a produção da monocultura, rende os 

trabalhadores financeiramente, modifica a produção da vida e que configura as 

desigualdades sociais, educacionais e econômicas. 

A consequência da invisibilidade do campo como território de 

significados, de gente, de trabalho, de cultura é o descarte da escola. Com isto 

amplia-se a desmobilização dos trabalhadores e fica mais fácil a concentração da 

terra e sua transformação em mercadoria. Os camponeses modificam seus papéis, 

e tornam-se trabalhadores assalariados ou trabalhadores temporários. Assim, as 

relações no campo se modificam e fortalecem os interesses capitalistas na sua 

dominação. 

Acreditamos, desde uma perspectiva crítica, que o campo deve ser visto 

“como potencial para solucionar problemas sociais e não somente para funcionar 

como território do capital e do agronegócio” (SOUZA, 2015, p. 344). Assim 

como indicamos na epígrafe desta dissertação. É uma solução que se apresenta, 

mas torna-se necessária uma opção contra hegemônica, de enfrentamento ao 

capital. 

Compreendemos o campo como um território de vida, com função 

social, lugar de trabalho, de cultura, de organização de transformação. O campo é 

lugar de gente, que tem direitos, que tem necessidades sociais como saúde, 

segurança, trabalho, terra, e escola. É um lugar de gente que precisa ser 

reconhecida e valorizada nas políticas públicas. 

A política de consolidação de escolas públicas é construída no período 

do governo militar. Representou uma tentativa de melhorar as condições das 

escolas rurais. Foram criadas escolas polo para concentrar várias escolas 

isoladas, oferecendo acesso à outras etapas da educação básica, formação de 
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professores e uma melhor estrutura física. Intencionando a melhora nos índices 

educacionais ofertados à estas populações. Depois legitimam a prática de 

nucleação de escolas caracterizada pela proposta da política de consolidação de 

escolas isoladas. Com exceção da oferta a outras etapas da Educação Básica. 

Nesta lógica tem-se o transporte escolar com a justificativa do 

atendimento às populações rurais desde o deslocamento a uma escola mais 

distante. Em virtude da cessação de escolas. 

Tais iniciativas expressam que o padrão de qualidade está atrelado ao 

contexto urbano incorporando uma dimensão urbanocêntrica. Tal expressão  

fragilizou ainda mais a vida dos trabalhadores atuando desde uma ação 

expropriadora da potencialidade de luta, da cultura e enfrentamento dos 

camponeses. 

Na medida em o Estado orienta-se pela política neoliberal o capital toma 

conta do público e neste processo forja-se uma falsa ação de garantia de direitos, 

pois favorece a iniciativa privada a concentração de riqueza e os seus interesses 

se fortalecem nas tomadas de decisão do Estado. Nesta lógica o público serve, 

apenas, para representar as desigualdades sociais e garantir a geração de lucro na 

relação do privado no Estado. Em outras palavras repete-se uma lógica 

equivocada na medida em que compreende no capitalismo recursos para superar 

a desigualdade provada por ele mesmo. 

Realizamos o levantamento de dados das escolas dos últimos 21 anos na 

RMC e constatamos que 400 escolas públicas foram fechadas, sendo que em 

1994 havia 634 e em 2015 havia 234. Tal resultado acontece na medida em há o 

avanço do agronegócio. 

Outra constatação que fizemos ao longo da pesquisa é que na RMC, 

muitas vezes só há a oferta do ensino fundamental das séries iniciais, obrigando 

os jovens a saírem do campo para prosseguir com o estudo. Assim 

compreendemos que ao invés de proporem o fechamento de escolas, a defesa 

deveria ser para abrir escolas, principalmente estaduais que são escassas.  

Neste sentido indica-se que a Região Metropolitana de Curitiba expressa 

um território rural marcado pela contradição. Destaca-se a escassez de 
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Movimentos Sociais Organizados do Campo, e a fragilidade em relação à 

materialidade da dimensão política da educação do campo. Concomitantemente, 

tem-se a presença de povos tradicionais, camponeses, escolas e pautas a serem 

adensadas desde os princípios da Educação do Campo. 

No tocante aos encaminhamentos para a cessação de uma escola, 

destacamos a orientação do Conselho Estadual de Educação de 2013, em que 

indica mecanismos e orientações. Nesta lógica é possível cessar definitivamente 

as atividades de uma escola ou fazê-la temporariamente. Destacamos que a 

cessação temporária é uma estratégia para a cessação definitiva na medida em 

que vai desarticulando as comunidades, obrigando a matrícula em outra escola. 

Constitui-se, portanto na desmobilização que gera outro elemento fundamental à 

efetivação do fechamento. 

Neste sentido o principal mecanismo de resistência ao projeto de campo 

capitalista e aos seus resultados é a organização dos trabalhadores. A 

mobilização é que resultará na defesa dos interesses dos sujeitos do campo, na 

efetivação de direitos sociais. 

Contatamos também que o fechamento de escolas é solicitado desde a 

esfera governamental e ali é efetivado. A lei 12.960 de 2014 que altera o artigo 

28º da LDB/96 anuncia a necessidade da manifestação da comunidade frente ao 

fechamento de escolas, todavia esta ação se realiza com a assinatura da 

comunidade na ata oriunda da reunião que informará tal intenção. A participação 

da comunidade nesta tomada de decisão é frágil e ilusória. Os impactos da ação 

do fechamento de escolas são organizados pela secretaria de educação que aponta 

alternativas à vida escolar dos alunos. Assim, a mediação entre a comunidade e o 

Conselho de Educação é realizada por meio da secretaria de educação, que ora 

pesa seus interesses nesta dinâmica. A partir deste momento reforçamos nossa 

indagação realizada na introdução da pesquisa: quem é o dono da escola pública? 

E contribuímos a esta reflexão: que interesses determinam a existência da escola 

pública no campo? Do capital ou dos trabalhadores? 

A política do fechamento de escolas está comprometida com o capital, no 

sentido que, em sua totalidade serve-se da concentração de terra, da precarização 
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do trabalho e da negligência com as questões ambientais. De modo contraditório 

as políticas forjadas pelo Estado colocam-se intencionadas em resolver as 

desigualdades que ora foram forjadas pelo capital, ou seja, permite-se um projeto 

de campo capitalista e perverso ainda que, com as suas consequências sociais. 

Por fim constatamos um elemento fundamental, para impedir o 

fechamento de escolas: é necessário democratizá-la. Democratizar a escola 

significa envolver a comunidade, discutir, debater, avaliar, executar, denunciar, e 

efetivar a educação. Articular a comunidade no sentido que compreendam seus 

direitos, suas potencialidades e função social. A comunidade é que tem condições 

de reivindicar outro projeto de campo, ao lutar por políticas públicas que 

garantam condições dignas à produção da sua existência. Envolvimento é a 

principal chave da mudança. Neste movimento a escola terá sua função social 

efetivada na medida em que imprimirá a realidade e com ela dialogará. 
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