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Resumo
A Educação do Campo com 16 anos e sofre corrosões do Estado à medida que este coopta o
conceito, o desvirtua e o banaliza junto às escolas do campo. É o que discutiremos neste
estudo, visto que a Educação do Campo vai além dos livros didáticos à medida que adiciona
discussões das culturas e realidades sociais e políticas regional, nacional e global. Quando
uma escola no campo ou que atende grande maioria de alunos proveniente do campo, seja do
ensino infantil, fundamental, médio, técnico ou superior não permeia a realidade social e
política que atinge os povos do campo no bojo da aprendizagem, não é Educação do Campo e
sim educação rural ou urbana. É denominada do Campo quando permeia e acontece onde os
camponeses, índios, seringueiros, quilombolas, ilhéus, pescadores, assentados e bóias-frias
residem e trabalham, sejam em aldeias, agrovilas, distritos, patrimônios, comunidades ou
periferias dos grandes, pequenos ou médios centros, sem que seus filhos e eles próprios sejam
transportados para estudar em escolas distantes de onde habitam.
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Introdução

A Educação do Campo pede socorro. Surgida a partir dos trabalhos concretos das
comunidades camponesas a partir da década de 1980, resultado das ações educativas e
formativas realizados pelos educadores nos acampamentos e assentamentos, seringais e
quilombos, aldeias e ilhas, a partir de estudos e discussões da realidade social, política,
econômica e cultural vivida pelas comunidades, vê-se na década de 2010 em risco devido a
forma como o conceito tem sido usado, vulgarizado e manipulado pelo Estado que o trata
como se qualquer método educacional. Ou seja, nem completou a maioridade, ainda com 16
anos (1998-2014) e já sofre corrosões por parte do Estado à medida que este coopta o
conceito, o desvirtua e o banaliza junto às escolas do campo.
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É diante do exposto que este estudo fez-se necessário por entendermos que o Estado
brasileiro vem se apropriando do uso do conceito de forma lenta e gradual, enganando
educadores e criando a sensação que está fazendo acontecer a Educação do Campo, quando na
realidade é a continuação da educação rural ou urbana nas escolas do campo ou com
características desta.
Observando o Parágrafo Único, do Art. 2º das Diretrizes Ocupacionais para a
Educação Básica das Escolas do Campo, constatamos que
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões
inerentes a sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios
dos estudantes, 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 a qualidade social da vida coletiva no país (BÁSICA,
2002, s/p).

Destacamos que a Educação do Campo não deve ficar ancorada apenas na
“temporalidade dos saberes próprios dos estudantes”. É Educação do Campo por adicionar na
prática educativa ingredientes especiais nas escolas/colégios, como discussões das culturas e
realidades onde o ensino acontece. Deve haver consideração pelas condições sociais,
políticas, econômicas e climatológicas, assim como adaptações metodológicas e didáticas à
realidade estudada, atualizando autores, conteúdos, cadernos, livros, contextos, linguagens,
gestões pedagógicas, experiências, conflitos, vitórias, conquistas e derrotas de acordo com a
realidade onde os camponeses se encontram.
Quando uma escola, seja do ensino fundamental, médio, técnico ou superior não
permeia a realidade social e política que atinge os povos do campo no bojo da aprendizagem,
não é Educação do Campo e sim educação rural ou urbana.
É denominada do Campo para que aconteça onde os camponeses, índios, seringueiros,
quilombolas, ilhéus, pescadores, assentados e bóias-frias, se encontram, sejam em aldeias,
agrovilas, distritos, patrimônios ou periferias dos grandes, pequenos ou médias cidades, sem
que seus filhos e eles próprios sejam transportados para estudar em escolas distantes de onde
residem. Pode acontecer em escolas onde a maioria dos alunos estuda ou que sejam
procedentes da zona rural ou dela dependente, isto é, em escolas nas cidades ou em sua
periferia, num curso de extensão, especialização, mestrado ou doutorado.
Por este olhar, a Educação do Campo tornou-se disputa. Houve períodos que foi
entendida como disputa “simbólica não só por escolas, currículos e calendários e sim por
quebrar, superar, sepultar as velhas, tradicionais, elitistas e negativas imagens da criança, do
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adolescente, da mulher e do homem do campo” (ARROYO, 2008, p. 52). Atualmente é
disputa real por escolas, concepções ideológicas, estradas, terra, financiamento...
Não basta inserir o termo na nomenclatura das instituições educacionais para se tornar
conceito Educação do Campo. Deve-se permear a discussão com a comunidade escolar, assim
como discutir a realidade social e política do campo. As escolas/colégios devem estar em
áreas, vilas, distritos ou regiões rurais ou que atendam em sua maioria crianças procedentes da
zona rural, ouvindo-se democraticamente a comunidade.
Mudar a nomenclatura ou apenas inserir o termo “Educação do Campo” sem
realização de Assembleia para democraticamente decidir a mudança e atualização do Projeto
Político Pedagógico (PPP) tem sido uma prática verticalizada prejudicial a implementação da
Educação do Campo, pois a simples mudança da nomenclatura pode resultar na continuidade
das antigas práticas educacionais. Muda-se a roupa mantendo-se um corpo sem banhar.

Educação do Campo e Educação rural

A diferença entre as duas são consubstanciais. Enquanto Educação do Campo deve
politizar, conscientizar, formar, questionar, analisar ou criticar visando transformar e
revolucionar, a educação rural e educação nas cidades visam ensinar a manter a sociedade que
aí está posta, reproduzindo ideias, posições, conhecimentos e pensamentos que, do ponto de
vista revolucionário, não contribui para mudar a sociedade, a política, a economia, a cultura,
as ideias e sim manter o que está posto. Na academia, lemos como idéias positivistas.
Entenda-se positivista o pensamento e comportamento que não contribui para mudar a
sociedade, mas mantê-la como está. Ideia, enfoque, pensamento ou comportamento positivista
é aceitar ou praticar a teoria manipuladora de que o que está posto tem e deve ser assim, uns
concentrando riquezas, outros trabalhando para sustentar os que concentram.
A Educação do Campo nasce trabalhando com os educandos uma concepção de
participação direta nas mudanças sociais, políticas e econômicas. O contrário é a educação
rural. Assemelha-se em grau e gênero à educação urbana, tradicional, pois são pensadas e
praticadas a partir dos interesses de quem governa o Estado capitalista, onde os interesses
neoliberais estão voltados ao neodesenvolvimento, à globalização do mercado, avanço do
capital, da tecnologia, da informação e da concentração da riqueza, preparando mão-de-obra
para execução de serviços, seguindo materiais didáticos e paradidáticos intitulados
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pedagógicos, previamente elaborados em gabinetes visando controlar consciências desde o
ensino infantil.
Contrapondo-se a este modelo neoliberal e capitalista, voltado ao neodesenvolvimento
é que a Educação do Campo foi vivenciada/praticada nos acampamentos, assentamentos,
comunidades seringais, quilombolas, indígenas, ilhas e periferias das cidades, destacando-se
nos acampamentos e assentamentos Brasil a dentro. Afirma Caldart (2008, p. 24) que em se
tratando dos movimentos sociais do campo, o que se deve “é pensar a Educação do Campo
como processo de construção de um projeto de educação dos trabalhadores e das
trabalhadoras do campo” (sic). Deixa claro,
[...] pensar / projetar a educação (política e pedagogia) desde os interesses
sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social; [...] pensar a
educação (processo universal) desde uma particularidade, ou seja, desde
sujeitos concretos que se movimentam dentro de determinadas condições
sociais de existência em um dado tempo histórico. (CALDART, 2008, p.
24).

A questão é que na atualidade, Estado e instituições de ensino superior e privadas
estão desvirtuando, banalizando e vulgarizando o significado do conceito, prejudicando
historicamente a Educação do Campo.

Escolas e Educação do Campo

A existência de escolas/colégios do campo implica que os professores trabalhem
Educação do Campo. Atualmente são centenas de escolas municipais e estaduais em todo
Brasil entendidas como escolas/colégios do campo, mas a maioria somente tem a Educação
do Campo na nomenclatura. Na prática realizam os mesmos trabalhos de reprodução
educacional das escolas/colégios urbanos.
A utilização indevida do conceito indica enganação dos educadores, alunos, pais,
municípios e Estado, pois para ser escola do campo, primeiramente deve realizar uma
mudança política e educacional na concepção ideológica dos gestores e educadores e na
estrutura pedagógica, não somente de concepção educacional e de nomenclatura, como de
concepção política e cultural. Deve avançar do comodismo da reprodução de conteúdos para
incorporação no planejamento pedagógico da realidade social, política, econômica e cultural
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da região, do Brasil e do mundo, assim como trabalhar práticas democráticas participativas
envolvendo a comunidade escolar interna e externa na instituição.
As disciplinas em uma prática educativa de Educação do Campo devem ser
interdisciplinares, interrelacionadas entre elas, com aulas teóricas e de campo, experiências
práticas com as teorias dos livros. É o que se chama Tempo Escola e Tempo Comunidade (TE
e TC), ou seja, teoria e prática e, não teoria X prática.
Constata o estudo que à medida que os educadores não são dos assentamentos ou não
tenham vínculos com eles, deslocando-se das cidades para exercerem suas funções nas
escolas/colégios do campo, trabalham as disciplinas desvinculadas da realidade do campo
reproduzindo conteúdos pré-elaborados, sem discussão social e política da realidade das
crianças, adolescentes, jovens e idosos do campo, padronizando a educação como se campo e
cidades fossem idênticos.
Reproduzir e padronizar conteúdos significa realizar treinamento teórico para
formação de mão-de-obra desde as escolas/colégios do e no campo a serviço do sistema
neoliberal vigente globalizado, voltado para o neodesenvolvimento e a industrialização,
visando pessoas polidas, técnicas, especialistas e não politizadas. As reproduções e
padronizações são evidenciadas com as práticas educativas por meio de professores de fora da
realidade social e política de onde a escola/colégio está situada.

Paraná – avanços e retrocessos

O termo Educação do Campo aparece no cenário nacional com dois grandes eventos
sociais e políticos. O primeiro foi o I Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da
Reforma Agrária (I ENERA), em 1997 e no ano seguinte, 1998, a I Conferência Nacional Por
Uma Educação Básica do Campo. Os eventos são resultados da prática e pressão dos
movimentos sociais do campo, principalmente do MST sobre o Estado, influenciando
inclusive na inserção de artigos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996,
(LDB) Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996).
Os resultados das pressões vão aparecer a partir de 2001, a começar pelo Parecer nº
036/2001 da conselheira Edla Soares (SOARES, 2001), do Conselho Nacional de Educação
(CNE) e posteriormente na Resolução 001/2002 do CNE/CEB (BÁSICA, 2002), que abre
caminho oficial à Educação do Campo no Brasil.
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O Paraná saiu à frente dos estados ao possibilitar a partir de 2003 as condições
internas e externas para que na SEED fosse organizada uma equipe coordenadora da
Educação do Campo. A organização da equipe contribuiu com a realização de seminários,
cursos de formação de professores e lideranças sociais do campo, incentivo e intervenção para
o não fechamento de escolas e investimento para aberturas de escolas que haviam sido
fechadas, assim como elaboração de materiais didáticos e pedagógicos que contribuísse com a
Educação dos povos do campo em diferentes localidades.
Enquanto o governo de 2003 a 2010 incentivou a Educação do Campo, saindo na
frente do governo federal e de governos estaduais, ocorreu o contrário com o governo de 2011
a 2014. Este reduziu em doses homeopáticas a equipe coordenadora da Educação do Campo
na Secretaria Estadual de Educação (SEED) e deixou de disponibilizar recursos para
formação dos professores em todo o Estado, fossem estes do campo ou das cidades. Talvez
fosse diferente caso Educação do Campo fosse Política de Estado e não programa ou projeto
de um governo. Enquanto política de Estado, mesmo com a mudança de um governo, a
possibilidade da continuidade de uma ação teria aumentado. Política de governo não tem
sustentabilidade. Mudando-se um governo, muda-se a política ou simplesmente abandona a
política ou programa do governo anterior.
Considerando que a Educação do Campo no Paraná não é política de Estado e sim
projeto/programa de governo, o estudo constatou que não tem sido prioridade a sua execução
apesar de haver orientação às escolas com características rurais que realizem alteração na
nomenclatura de sua instituição educacional, mesmo que esta não pratique a Educação do
Campo, levando-nos a constatar que muitas instituições de ensino com características do
campo alteraram a nomenclatura sem conhecimento de causa e a prática educacional
continuou a mesma do passado. A Orientação nº 001/2012 – DEDI (Departamento da
Diversidade), por exemplo, que partiu da Secretaria de Educação do Estado do Paraná
(SEED), evidencia o exposto, indicando que as direções das escolas não foram preparadas à
mudança do conceito, o que tem contribuído com a banalização do conceito e do significado
do termo.
O documento da DEDI sugere “Orientações para mudança de nomenclatura das
escolas e colégios estaduais, escolas municipais, centros de atendimento educacional,
unidades conveniadas, instituições educacionais filantrópicas, entre outras” e evidencia que
“Todas as escolas que optarem por realizar a mudança de nomenclatura deverão reescrever
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seus PPPs3 inserindo a modalidade de Educação do campo e, em seguida enviar ao NRE 4 para
avaliação da Equipe de Ensino”.
Diante das orientações, dezenas de instituições públicas do Paraná realizaram
alterações na nomenclatura dos colégios estaduais nos últimos três anos sem que seus
protagonistas – professores e comunidade – saibam o significado de Educação do Campo,
menos ainda diferenciam Educação do Campo de Educação Rural e Urbana, havendo um
desvirtuamento/banalização do conceito Educação do Campo à medida que não discute o
conceito e a nomenclatura.
Por outro lado é possível constatar que nos últimos anos, não somente no Paraná,
centenas de escolas Brasil adentro têm sido fechadas pelos municípios em distritos e pequenos
patrimônios em áreas rurais, implementando a política do transporte escolar das crianças e
adolescentes que residem nas áreas camponesas para escolas das cidades.
Comparando-se o fechamento das escolas municipais em áreas camponesas com o
fechamento de colégios estaduais, estes são fechados em menor número. As escolas fechadas
pelos municípios atingem diretamente o ensino infantil e fundamental, base da formação
sócio, psíquico e educacional das crianças e adolescentes.
O estudo indica que as prefeituras parecem fechar por olhá-las como contenção de
despesas públicas, visibilidade política das escolas nas cidades e ganhos eleitorais no
transporte das crianças, prejudicando professores e alunos.
Para que seja Educação do Campo, a educação em escolas/colégios do campo deve
funcionar respeitando a realidade dos sujeitos do campo, estejam estas em pequenas cidades,
distritos ou bairro.

As políticas para o campo

Na prática, as políticas públicas no Brasil não contribuem para que as escolas/colégios
que atendem a população camponesa se viabilizem atendendo a população camponesa onde se
encontra. Esta metodologia política é histórica e excludente. Vale destacar que o descaso para
com as escolas existentes fora dos perímetros urbanos é uma realidade desde o Brasil colônia
e acontece também noutros países, sobretudo nos países chamados periféricos ou de terceiro
mundo.
3
4
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No Brasil acontece desde a construção de prédios escolares de baixa qualidade e sem
espaços adequados; na transmissão, reprodução ou desenvolvimento de conteúdos; na
contratação e baixos salários dos professores; na elaboração de material pedagógico; na
formação continuada; na negação dos espaços públicos para utilização da comunidade.
Apesar da atual nomenclatura “Educação do Campo” ter sido incorporada pelo Estado,
na prática o que as escolas trabalham é a educação urbana, investindo apenas na alfabetização
e escolarização, desconsiderando a realidade social, política, econômica e cultural das
populações do campo, das florestas e das ilhas-águas.
O levantamento bibliográfico, leituras, observações e análises da realidade educativa
indicam que o sistema político capitalista-neoliberal é rápido e esperto para controlar
determinadas práticas populares, apropriando-se de termos e conceitos, confundindo os
movimentos sociais de que o Estado está praticando políticas favoráveis quando na prática
está controlando, manipulando e desvirtuando conceitos e práticas pedagógicas.
O contrário é a Educação do Campo, devendo ser resultado das práticas do que é real,
politizando crianças, jovens e adultos. O Estado não parte do real, nem politiza. Manipula o
real, criando a sensação de que está sendo politizado. O Estado não joga contra o conceito
Educação do Campo nem o critica, aproxima-se e o incorpora fazendo a sociedade, os
movimentos sociais do campo e as universidades acreditarem que está praticando Educação
do Campo, implementando de acordo com seus interesses políticos e econômicos, criando a
sensação de que a Educação do Campo acontece de fato e de direito.

A Educação do Campo pós 1978

No final do regime militar brasileiro que durou de 1964 a 1984, lideranças sociais do
campo se organizaram com o apoio da ala progressista da Igreja Católica representada pela
Comissão Pastoral da Terra (CPT) organizada em vários estados do Brasil apoiando e
servindo como escudo dos movimentos sociais do campo nos anos finais do regime militar.
Stédile (1997) afirma,
Nessa formalização como um movimento social organizado a nível nacional
contribuíram para sua constituição três vertente social-ideológicas: o
trabalho pastoral da Igreja Católica, através da CPT5, e da Igreja Luterana
(no Sul do país), que vinham realizando há anos um trabalho de
5

Comissão Pastoral da Terra.
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conscientização, animação e articulação dos camponeses. Uma segunda
vertente foram as lideranças do então nascente sindicalismo combativo, das
oposições sindicais, que, recuperando os sindicatos das mãos dos pelegos,
perceberam que a forma de organização sindical, vertical, municipalista,
extremamente formal e burocratizada, era um entrave ao desenvolvimento da
luta pela terra. E a terceira vertente eram os lutadores sociais que militavam
em diferentes organismos, e que viam na luta pela reforma agrária uma luta
também contra a ditadura militar e pela redemocratização do país.
(STÉDILE, 1997, p. 102-103).

Iniciam-se também conflitos agrários no Sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do
Sul e Paraná entre 1978 e 1984: ocupações de latifúndios no Rio Grande do Sul e
enfrentamentos contra as construções de usinas hidroelétricas no Paraná.
As ocupações e despejos, mais as inundações por parte das usinas fortalece os
trabalhadores que se organizam em Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
em 1985, na cidade de Curitiba-PR, passando a ser considerado uma das grandes expressões
de lutas dos trabalhadores do e no campo.
É esta organização que após o Estado negar o direito a educação, que organiza um
Setor de Educação, planejando pedagogicamente materiais para que as crianças não fiquem
sem estudar. É a Educação do Campo acontecendo na prática, de acordo com as necessidades
do MST.
Segundo Furtado (2006, p. 1), os sem terra “focalizam suas reivindicações não
somente na posse e produção da terra, mas também na conquista da educação, enquanto
processo de formação humana”, sobretudo porque os trabalhadores sem terra, naquele
momento histórico, lutavam e tinham como desafio vencer o analfabetismo no Movimento,
levando a educação a tornar-se uma das principais preocupações e reivindicações dos sem
terra e dos assentados desde as primeiras ocupações e assentamentos. No entanto, é somente
na segunda metade da década de 1990 que os movimentos sociais do campo organizados
conseguem agendar na esfera pública nacional a questão e debate sobre a Educação do
Campo. Desta forma, a Educação do Campo acompanha o desenvolvimento e organização do
Movimento Sem Terra desde antes do final do regime militar e antes mesmo da existência do
MST enquanto Movimento social, pois no início as lutas eram isoladas e pontuais.
Desta forma o estudo desmitifica que a Educação do Campo não pertence ao Estado e
que este só aparece no cenário político da Educação do Campo após o Parecer 036/2001, do
CNE/CEB. Eis uma linha de como a Educação do Campo foi se constituindo:
1978/79 – Primeiras ocupações de terras no Rio Grande do Sul.
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1979 – Organiza-se no município de Santa Helena, no Paraná o “Movimento Justiça e
Terra” contra a Itaipu. Entre as reivindicações está o valor que a Itaipu oferece pelas terras
que foram inundadas pela represa da Hidroelétrica da Binacional Itaipu. (GATTERMANN,
2006).
1984 – Em Cascavel-PR, realiza-se o primeiro encontro de lideranças dos
trabalhadores acampados procedentes de 16 estados. Decide-se organizar um Congresso
Nacional para criação do MST, que ocorreu no ano seguinte. (STÉDILE, 1997, p. 102).
1985 – Realiza-se o 1º Congresso Nacional do MST, em Curitiba-PR.
1997 – Acontece o 1º Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma
Agrária (1º ENERA), promovido pelo MST, com apoio de diversas entidades nacional e
internacional. (KOLLING, NÉRY e MOLINA, 1999).
1998 – Realiza-se em Luziânia-GO, a “I Conferência Nacional Por Uma Educação
Básica do Campo”6 promovida por cinco entidades: Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB); Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST); Universidade de
Brasília (UNB); Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura
(UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A Conferência construiu
propostas de políticas públicas que fizesse acontecer a Educação do Campo no campo, onde
fosse garantido o acesso à educação, privilegiando nos debates propostas temáticas sobre de
desenvolvimento dos assentamentos e de políticas públicas em educação no campo, entre elas
a municipalização da educação e o financiamento da educação. (KOLLING, NÉRY e
MOLINA, 1999).
No mesmo ano o governo federal implantou o Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (PRONERA), coordenado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Durante a
Conferência Nacional, um grupo de lideranças do MST e professores das universidades
avaliou o Programa que passou a ser executado em todo Brasil em parceria com as
universidades.
1999 – Neste ano acontece o I Encontro da Articulação Nacional Por Uma Educação
do Campo. A Articulação defende a Educação do Campo e continua organizada até o presente
momento, inclusive com articulações nos estados.
2001 – O Parecer nº 36, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, realizado pela conselheira Soares (2001), apresenta as “Diretrizes Operacionais
6

Este autor participou da I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo e da reunião de
discussão da implantação nacional do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).
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para a Educação Básica nas Escolas do Campo”, reconhecendo que a Educação do Campo é
um direito inquestionável, deixando claro que o Estado tem o dever de fazer acontecer a
Educação do Campo.
2002 – Em abril de 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da
Resolução nº 001, instituiu as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas
do Campo”.
No mesmo ano, o Ministério da Educação instituiu um Grupo Permanente de Trabalho
para tratar a questão da Educação no campo, visando discutir as possibilidades e definir
políticas que atendesse as necessidades das escolas do campo.
2004 – Realiza-se a “II Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo”,
com um número maior de entidades promotoras e com o apoio de outras entidades,
instituições e movimentos.
No mesmo ano de 2004 o governo federal criou a SECAD/MEC (Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), tendo como objetivo contribuir para a
redução das desigualdades educacionais por meio da participação de todos os cidadãos.
2007 – O governo cria o Procampo – SECAD/MEC (Programa de apoio à Formação
Superior em Licenciatura em Educação do Campo). Assim como outros, este Programa
continua em vigência, mesmo que sob cobranças dos movimentos sociais do campo.
2010 – Decreto nº 7352 dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA (BRASIL, 2010). Apesar de sua
existência, na prática o Decreto não tem garantido as conquistas indicadas no Decreto e que
os trabalhadores do campo necessitam, sejam as políticas educacionais, agrícolas, agrárias e
de financiamentos.
2014 – O Art. 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional recebe um
Parágrafo único dificultando o fechamento de escolas do campo.que determina que para uma
escola segue:
Parágrafo Único - O fechamento de escolas do campo, indígenas e
quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do
respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela
Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a
manifestação da comunidade escolar. (Incluído pela Lei nº 12.960, de
2014) (BRASIL, 1996).

As análises indicam que neste início de século XXI ouve avanços pontuais, mas, ao
nos aproximar da metade da segunda década, este estudo parcial constata haver retrocessos
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por parte dos estados e da federação no que tange à Educação do Campo e às políticas de
assentamentos. Documentos até que são elaborados e aprovados, mas a prática política
contradiz os conteúdos divulgados.

Considerações parciais
Conclui-se parcialmente que na prática o modelo de escola “do campo” implantado
pelo Estado para atendimento das populações camponesas representa uma extensão da escola
e educação urbana. O olhar do Estado para o campo é de educação rural, alfabetização,
escolarização, formação de mão-de-obra, cursos técnicos e profissionalizantes, visando a
preparação para a indústria e o comércio.
Os trabalhadores do campo e seus filhos não são olhados nas unidades educacionais
como camponeses. Olha-se como “cidadãos”, ou potencial homem da/para cidade e não como
“camponês”, homem do campo, trabalhador rural, assentado, pequeno agricultor ou produtor
familiar.
O olhar político urbanizado concretiza-se também pelos Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP) e calendários escolares com conteúdos educacionais voltados às cidades,
indústria e o comércio, sem considerar as particularidades sociais e econômicas dos povos do
campo, das florestas e das ilhas: clima, produção, horário, estradas, botes, balsas, transportes,
geografia, frio, chuvas e enchentes.
As conseqüências são alunos perdendo suas raízes e sonhando com as cidades. Os que
passaram a morar nas cidades desconhecem a realidade social e política do campo. A
distância entre cidade e campo leva os residentes nas cidades a pensarem que café, feijão e
arroz da em pacote e leite da em caixinha. Constata-se ainda que as ideologias apregoadas
pelo sistema capitalista induzem os povos das cidades a pensarem que o homem do campo é
atrasado, “jeca tatu” e “sem inteligência”.
É neste panorama que entra a Educação do Campo. Desmistificar as concepções e
ideologias pré-fabricadas de desvalorização dos camponeses. Desta forma o Estado precisa se
modernizar, equipar e melhorar a gestão e as condições das escolas e do ensino onde as
demandas se encontram, respeitando e considerando a nova conjuntura social e política do
campo investindo nas escolas e Educação do Campo.
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