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Resumo 

 

Este artigo analisa a educação do campo enquanto conquista do movimento social, nesse sentido pontua a 
importância da relação dos sujeitos sociais com a escola do campo. A educação que se almeja perpassa pelo 
interesse coletivo, pela interação com a sociedade em que se está inserido. Diante das organizações que surgem 
atualmente nem sempre é possível ver esta ligação. Um exemplo desta problemática é a comunidade ribeirinha 
Vila Carneiro, no interior do Pará, que vem sendo alvo de pesquisas, através desta experiência é possível ver o 
quanto a inserção dos sujeitos sociais do campo na escola são decisivas para uma educação de qualidade. 
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Introdução 

 

Ao longo dos tempos a sociedade vem passando por profundas mudanças. Neste 

cenário acompanhamos a linha histórica da educação do campo que vem se construindo num 

processo de relação com os sujeitos sociais. 

Nesse processo de escolarização não podemos falar de educação do campo sem 

pontuar a importante contribuição dos movimentos sociais. Sua trajetória reflete a luta pelo 

reconhecimento dos direitos destes povos cujo sistema escolar brasileiro tem uma enorme 
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dívida social, afinal por muito tempo lhes foi negado o direito de acesso e permanência à 

escola. 

Através deste artigo pretendemos compreender a relação existente entre o movimento 

social, os sujeitos do campo e a prática exercida nas escolas. 

A escolha da metodologia para fins de pesquisa é de fundamental importância, por isso 

concordo com Minayo quando afirma ser a ‘‘metodologia o caminho do pensamento e prática 

exercida na abordagem da realidade’’ (MINAYO, 2002, p. 8), afinal ‘‘Conhecer as marcas 

das desigualdades no sistema escolar exige pesquisas e estudos articulados com outras áreas 

de conhecimento.’’ (ARROYO 2006, p. 104). 

Este artigo uni a experiência docente vivenciada em uma escola ribeirinha situada no 

Município de Igarapé-Miri-PA à uma análise teórica em torno do movimento enquanto sujeito 

social do campo. 

 

Identificando os Sujeitos Sociais 

 

O modo escravocrata utilizado na colonização do território brasileiro acabou por gerar 

um grande preconceito em relação ás populações do campo, visto que no período de 

colonização do interior do país os trabalhadores rurais eram brutalmente explorados e, 

portanto educação era direito de poucos. Criou-se desde então a ideologia de que o campo é 

sinônimo de atraso e que ser um morador do campo é ser atrasado, desinformado, analfabeto. 

Embora saibamos que as instituições de ensino através do processo educacional 

representem a educação formal, e, portanto são muito valorizadas em nossa sociedade, a 

educação não se restringe apenas ao que se aprende na sala de aula, o conceito de educação é 

bem mais abrangente, afinal a educação ultrapassa os limites da escola, conforme posto no art. 

1º da LDB de 1996: 
 
“A educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais” (LDB, 1996, P. 1). 
 

 

Percebe-se então que tanto a escola quanto os espaços extraescolares são cenários de 

aprendizagem e que ignorar esses saberes é perpetuar a ideia de que só se aprende na escola e 



 

 

sobrecarregar a escola como única transmissora de conhecimento, cabendo ao professor a 

função de inculcar nos alunos um saber pronto e pré-elaborado. 

A reivindicação por uma educação para todos iniciou com a luta dos movimentos 

sociais, que aos poucos e de maneira sofrida e conflituosa foram conseguindo pequenas 

conquistas. Destacam-se as ações educativas do Movimento Nacional dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), da Comissão Pastoral da Terra (CPT), da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e do Movimento Eclesial de Base (MEB). 

Outras iniciativas populares de organização da educação para o campo são as Escolas 

Famílias Agrícolas (EFAs), as Casas Familiares Rurais (CFRs) e os Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFAs). Essas instituições, inspiradas em modelos franceses, 

foram criadas no Brasil a partir de 1969. A proposta pedagógica, denominada Pedagogia da 

Alternância apontada pelos movimentos sociais, tem sido estudada e elogiada por grandes 

educadores brasileiros como uma das alternativas promissoras para uma educação do campo 

com qualidade. 

A partir dessa mobilização social, a Constituição de 1988 consolidou o compromisso 

do Estado e da sociedade brasileira em promover a educação para todos. Em complemento a 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que estabelece uma 

base comum a todas as regiões do país, a ser complementada pelos sistemas federal, estadual 

e municipais de ensino. Determinando apenas adequação do calendário escolar, conforme 

disposto no 27º art. inciso II ‘‘organização do calendário escolar de acordo com as fases do 

ciclo produtivo e as condições climáticas de cada região e do inciso III da adequação à 

natureza do trabalho na zona rural’’ (LDB, 1996, P. 10). 

Em 1998 foi criada a Articulação Nacional por uma Educação do Campo, entidade 

supra organizacional que passou a promover e gerir as ações conjuntas pela escolarização dos 

povos do campo em nível nacional. Muitas conquistas foram alcançadas entre elas duas 

Conferências Nacionais por uma Escola Básica do Campo em 1998 e 2004. Em 2002, a 

instituição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) Das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Uma das mais recentes e significativas conquistas é o Decreto 7.352,de 4 de novembro 

de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa de Educação e 

Reforma Agrária- PRONERA. 



 

 

Para Silva (2006), o MST juntou a luta pela terra, pela reforma agrária às 

reivindicações pela escola trazendo à discussão e a debate nacional a escola do campo 

(SILVA, 2006, P. 81). Os Sem Terra se educam no movimento social e da organização 

coletiva (CALDARTT, 2000, P. 71). Somente através do convívio social é que o homem 

torna-se humanizado e a construção se dá através da integração. Nesse sentido o conceito de 

educação é abrangente, indo além dos muros da escola. Para Silva (2006, p. 62) ‘‘a educação 

é uma prática social que tem o objetivo de contribuir direta e intencionalmente no processo de 

construção histórica das pessoas, e nesse sentido dos movimentos sociais, como práticas 

sócio-políticas e culturais’’(SILVA, 2006, P. 26). 

Compreender os sujeitos sociais do campo e a educação requer um esforço na 

compreensão da trajetória dos movimentos sociais, afinal o campo não é apenas espaço, mas 

espaço de relações de pessoas com histórias e trajetórias. 

Como afirma Machado (2009): 

 
O campo não é um conglomerado de pessoas “incultas” isoladas do mundo urbano e 
“desenvolvido”. O campo é habitado por seres humanos com sentimentos, histórias 
de vida e saberes gestados no trabalho agrícola e no convívio social com seus 
semelhantes; com valores e cultura que entrelaçam presente, passado e futuro. E, 
talvez, a maior sabedoria desse povo esteja em conviver com as adversidades de seu 
contexto: onde a calmaria da natureza é constantemente ameaçada pela economia do 
grande capital, que insiste em lhe roubar a terra, seu canto e espaço, e em negar ao 
“pequeno” o direito de viver dignamente. Resistir a esse intenso assédio é uma 
demonstração da sapiência, uma sábia defesa de seu jeito de viver e de seu espaço de 
vida. (MACHADO, 2009, p. 196). 

 

A noção de sujeito descrito por Machado mostra que a prática social revela sujeitos 

que antes estavam invisíveis no cenário político nacional e no mundo escolar. É com 

movimentos, com efetivação de experiências coletivas que o futuro vai sendo projetado na 

conjuntura. Vejam Imagem 01 e Imagem 02 sujeito Sociais da Comunidade da Vila Carneiro. 

 



 

 

 
Imagem 01: Sujeito Sociais da Comunidade da Vila Carneiro 

 

 
Imagem 02: Sujeito Sociais da Comunidade da Vila Carneiro 



 

 

No campo o movimento social é um forte instrumento de mudanças, é o grito coletivo 

daqueles que estão insatisfeitos com as desigualdades e que por isso se unem para lutar por 

direitos iguais. Foi através dos movimentos sociais que se conquistou o direito de educação 

diferenciada para atender as especificidades do povo que vive, mora, trabalha e produz no 

campo. 

Todo movimento social deveria nascer da necessidade de se organizar em prol de 

interesses coletivos. Distante desse conceito a Associação dos Assentados da Ilha Mutirão/ 

Japuretê (AAIM/J) da localidade em que qual pertencemos formou-se recentemente a partir 

da necessidade de receber os benefícios dos programas federais destinados aos moradores das 

ilhas como fomento, moradia, financiamento para cultivo e plantação. Tais benefícios sem 

dúvida serão sempre bem recebidos pelos trabalhadores rurais e são responsáveis pela 

melhoria de vida das comunidades das ilhas, porem devido ao caráter assistencialista de sua 

origem não se fortaleceu vínculos de união em prol de outros interesses coletivos, como 

educação, saúde, saneamento, coleta seletivas e outros. Nas intervenções já realizadas 

deparamos com a dificuldade de tratar de um assunto tão importante que é a educação na 

localidade, enquanto grande parte dos associados não partilha da mesma preocupação. Ainda 

existem muitos moradores do campo que acreditam que se houver escola na localidade e uma 

professora dedicada não há mais necessidade de nada. 

Falar de educação, e não apenas, mas de educação do campo é uma tarefa que exige 

um casamento entre a teoria e a prática e que aponte para um ensino diferenciado. 

Nos dias de reunião da associação, vejam Imagem 03, o barracão fica lotado, os 

associados queriam saber que benefícios receberão. A desvantagem dessa realidade é que a 

associação deixa de ser um instrumento social de mudanças e passa a ser um mero receptor de 

benefícios. 



 

 

 
Imagem 03: Reunião da Associação dos Assentados da Ilha Mutirão/Japuretê 

 

Emergem novos atores sociais na cena política, a necessidade de novas temáticas, 
novas bandeiras, formas organizativas e de realização da vida em suas diferentes 
modulações de gênero, geração, raça e etnia no auto reconhecimento de múltiplas 
identidades do ser humano. 
Os movimentos são desafiados a inserir nos seus métodos e bandeiras de lutas além 
da reivindicação com mobilização e denúncia, a proposição e participação no 
controle e gestão social das políticas públicas. (SILVA, 2006, P. 80). 

 

“Os Sem-Terra se educam no movimento da luta social e da organização coletiva de 

que são sujeitos, e que os produz como sujeitos” (CALDARTT, 2000, P. 71). 

Dentro da perspectiva de uma prática pedagógica que busca tornar os alunos sujeitos 

do processo de aprendizagem, é necessário que a escola caminhe em parceria com os 

movimentos sociais.            

 

Relações Dos Movimentos Sociais e a Escola do Campo 

 

A partir das diversidades presente no povo do campo, surge a necessidade de expandir 

os campos de pesquisa, conhecendo cada vez mais os ramos de atuação. Para Fernandes, 2006 



 

 

precisamos saber que o espaço é uma dimensão e faz parte da realidade (FERNANDES, 2006, 

P. 31). 

As escolas do campo exercem função vital nesse desenvolvimento. Cada sujeito, cada 

escola, cada comunidade tem suas diferentes realidades, pois “cada escola e resultado de um 

processo de desenvolvimentos de suas próprias contradições” (GADOTTI, 1994, p. 02). 

A educação do campo foi por muito tempo deixada de lado por nossos governantes e 

pela falta de compromisso dos educadores em contribuir para o desenvolvimento desse povo 

que assumem diversas funções, entre estas: discentes, pais, mães, lavradores, pescadores, 

artesões, comerciantes, atravessadores, caçadores, enfim, estão inseridos em um meio social 

próprio daquela localidade e que muitas vezes não são reconhecidos como merecedores de 

uma educação voltada para a sua realidade. Vejam Imagem 04. 

Analisar hoje a realidade dos Sujeitos Sociais do campo requer um direcionamento 

para a problemática que mais aflige hoje os jovens do campo, o grande dilema enfrentado pela 

maioria da população que é fazer uma escolha que nem sempre estar dentro dos padrões 

financeiros em que ele possui. O grande desafio estar em optar em se manter-se no campo ou 

mudar para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. 

 
Imagem 04: Sujeitos do Campo em Atividades Agroextrativista 

 



 

 

No entanto, a opção que ele definir, terá muitas dificuldades, pois se ele permanecer 

no campo enfrentará a triste realidade de não ter perspectiva de um trabalho digno, de 

sujeitar-se a qualquer tipo de trabalho para poder sobreviver, não ter educação de qualidade e 

nem tempo para estudar. Por outro lado, se ele migrar para os centros urbanos, estará diante 

de problemas como o desemprego, falta de moradia, violência, dificuldade em se adaptar em 

ambiente diferente do que ele era acostumado a viver, entre outros. 

Daí a necessidade de se desenvolver a sensibilidade/conscientização do poder publico 

em elaborar e implementar políticas publicas que possibilite a construção de uma educação do 

campo que considere a realidade sociocultural local desses sujeitos. 

Bom, tendo esse entendimento, fazendo essa viagem ao longo da história e 

conhecendo as diferentes experiências escolares existentes no campo, percebemos claramente 

que embora o termo e o conceito “Educação do Campo” tenham sido construídos a partir da 

década de 1990, os referenciais que fundamentam as diferentes práticas educativas têm suas 

raízes e aprendizagens na educação popular. Essa trajetória convocou a escola e seus 

profissionais a dialogar com o mundo do campo e com seus sujeitos sociais, a construir uma 

escola diferenciada e contextualizada na vida, no trabalho e na cultura do povo. 

Essas ações políticas coletivas que foram se dando ao longo da nossa história foi 

construindo uma teoria de formação humana do sujeito humano e uma práxis coletiva que 

forma subjetividades dialogantes, criticas e capazes de contribuir com a construção de outras 

relações sociais, sobretudo, na construção de uma concepção de educação que se questiona 

sobre as finalidades do processo educativo e dos conteúdos presentes nos processos 

educativos para os povos do campo. 

Enquanto docentes precisamos ter a concepção de que “formar pessoas é, sem dúvida 

nenhuma, a mais importante de todas as tarefas educativas dentro e fora da escola” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 32). Para isso, todo o processo pedagógico deve ser planejado. 

Para Arroyo a escola do campo ainda está estável e precisa se adequar a nova dinâmica 

do campo, afinal, o campo de hoje não é o mesmo campo de alguns tempos atrás. As formas 

de produção inovam. O campo é muito dinâmico e segundo Arroyo “a escola não se 

dinamizou, não avançou no ritmo em que o campo hoje se dinamiza e os movimentos sociais 

se dinamizam [...] O que tem a escola de tão pesado, de tão estático que não acompanha essa 

dinâmica?...” (ARROYO, 2006, p. 106). 



 

 

Esta leitura faz-me olhar a realidade vivenciada na escola pesquisada, situada às 

margens do Rio Meruú, no interior do Município de Igarapé-Miri, Estado do Pará, Brasil, 

vejam imagem 05 e imagem 06, no sentido de que, observamos que há 20 anos a escola que 

ainda funciona com a mesma professora, que ainda emprega as mesmas metodologias, os 

mesmos conteúdos, as mesmas concepções pedagógicas, parece que a escola é inflexível e 

imutável, percebe-se a permanência de práticas muito tradicionais. Infelizmente o resultado de 

estar ‘‘parada no tempo’’ é a perda de sua identidade, de seu poder de intervenção social e 

motivação. 

 
Imagem 05: Frente da Comunidade Vila Carneiro Situada as Margens do Rio Meruú 

 
  

 Se existe algo que possivelmente dinamize o campo são os movimentos do campo, 

pois colocam a educação no campo dos direitos, mobilizando a vida no campo. 



 

 

 
Imagem 06: Frente da Escola da Comunidade Vila Carneiro Situada as Margens do Rio Meruú 

Considerações Finais 

 

Portanto é de suma importância à análise e reflexão da dinâmica de construção 

histórica pela qual a educação do campo passou e que nos ajuda a compreender as 

dificuldades encontradas atualmente nesta modalidade de ensino contribuindo assim com a 

evolução da escola do campo. 

Certamente há vários aspectos aqui não citados, bem como muitos caminhos a se 

construir. ‘‘Mas se são múltiplos os caminhos, também são múltiplos os sujeitos sociais e as 

políticas dentro dessa realidade.’’ 

Em síntese, ainda que haja avanços quanto à inserção da educação do campo na 

agenda política, o grande desafio está na formação de professores e nas condições 

infraestruturas das escolas do campo. A educação é mais um direito social que, quando 

garantido, propicia a ampliação da formação humana e da dignidade da pessoa. 

Através das políticas permanentes ou dos programas de desenvolvimento voltados 

para as escolas do campo, professores, gestores, coordenadores, todos são chamados a fazer 

parte deste desafio tornando possível a oferta de educação que promova desenvolvimento e 

que garanta a igualdade de direitos, a justiça social aos sujeitos do campo. Por outro lado o 

queremos não são apenas escolas, mas escolas do campo que acolham a diversidade destas 



 

 

populações e que incorporem uma nova dinâmica de atuação, priorizando o currículo vivido 

por estes sujeitos. 

Finalizo esta análise na certeza de que representa uma minúscula, porém significativa 

parcela de contribuição na pesquisa em educação do campo e na luta coletiva em prol da 

‘‘universalização’’ desse direito a todos os brasileiros independente da localização geográfica. 
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