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Eixo IV- Educação do Campo no contexto da luta indígena, quilombola e ribeirinha.

Esse texto tem como objetivo apresentar  reflexões  sobre a  Educação do Campo e

sobre o fechamento das escolas do campo, no contexto da luta pela permanência das escolas

rurais no Brasil e, em específico, no município de Sumé no Cariri Ocidental paraibano. Está

baseado em pesquisa bibliográfica acerca da temática do fechamento das escolas do campo e

em dados oficiais a respeito da situação nacional e local do fechamento das escolas do campo.

A Educação do campo é desenvolvida com uma forma pedagógica própria, ela envolve

diversos níveis e modalidades de ensino, cujo os princípios afirmam o direito a Educação

pública de qualidade e contextualizada para os povos do campo, construída a partir do diálogo

com as comunidades rurais. Desta forma, 

um dos traços fundamentais do movimento por uma educação do campo é a

luta do povo do campo por políticas que garantam o seu direito à educação

de modo geral  e a uma educação que seja no e do campo (BONMANN,

2015).

Essa escola precisa contextualizar  o mundo onde essas crianças vivem, pensar um

projeto político pedagógico onde essas crianças possam se reconhecer, se sentir importante,

tendo uma boa educação, e que também possa viver no lugar em que elas se reconheçam. A

Educação  do  Campo  vincula-se  assim,  às  experiências  de  luta  por  um  projeto  político

pedagógico  sintonizado  com  os  interesses  da  classe  trabalhadora  do  campo,  na  sua

diversidade de povos indígenas, povos da floresta, comunidades tradicionais e camponesas,

quilombolas,  agricultores  familiares,  assentados,  acampados  à  espera  de  assentamento,

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e trabalhadores assalariados rurais. (FONEC,

2002). Também nesta direção, Hage (2010, pag 01) aponta que

a Educação do Campo tem sido compreendida enquanto estratégica para o

desenvolvimento sócioeconômico do meio rural, resultado das mobilizações

dos  movimentos  sociais  do  campo  e  da  apresentação  por  parte  desses



sujeitos coletivos de proposições e práticas inovadoras, sintonizadas com as

especificidades que configuram a diversidade sócio-territorial do campo no

Brasil.

Pesquisas  realizadas  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE

demonstram transformações que tem ocorrido no campo. Na década de 40, 80% da população

brasileira vivia na zona rural. De acordo com o último censo do IBGE 2010, apenas 15% da

população brasileira permanece no campo, o que significa que o espaço rural tem sofrido com

a  evasão  de  suas  populações.  A falta  de  políticas  públicas  direcionadas  ao  campo,  tem

proporcionado cada vez mais o êxodo da população campesina. Evidenciamos também que a

construção desse dado está influenciada por um critério de definição de urbano e rural que

considera urbana toda aglomeração territorial  com função de sede, o que coloca inúmeras

localidades  camponesas  como  “urbanas”,  ainda  que  sejam  decisivamente  marcadas  pela

ruralidade.

O modelo de educação no Brasil é fortemente marcado pela desigualdade social e pela

exclusão. O fechamento das escolas do campo tem sido uma das maiores representações do

processo de precarização da educação brasileira e de invisibilização do campo.  As invisíveis

e pequenas escolas do campo que foram sempre entregues ao abandono e a precariedade,

historicamente, tem sofrido um processo contínuo de extinção. 

No  ano  de  1996 existiam 273.899  escolas  rurais.  Já  em 2015  esse  número  havia

reduzido para 64.704 escolas rurais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas INEP. Registra-

se que em 19 anos foram fechadas 209.195 escolas rurais no Brasil. O que corresponde a 76%

das escolas que existiam em 1996, no Brasil. O último censo escolar demonstrou que no ano

de 2017 existiam 60.694 unidades, em dois anos foram fechadas 4.010 escolas rurais no país. 

A Lei Nº 12.960, de 27 de março de 2014 determina que 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.  Apesar da existência da lei que assegura o direito da permanência das escolas no

campo, isso não ocorre.  A falta de investimento das prefeituras locais é apontada como um

dos grandes motivos para o fechamento das escolas . As prefeituras, alegam que o número de

alunos matriculados não é o suficiente para manter novas unidades educacionais.



As políticas de Estado/Governo estão sempre voltadas a atender os interesses de um

projeto de campo que beneficia  diretamente ao projeto do capital:  agronegócio,  e  não os

interesses de quem tem a terra como um bem voltado a produção do sustento da família. Os

governos  vem demonstrando  cada  vez  mais  a  clara  opção  pela  agricultura  de  negócio  -

agronegócio  –  que  tem  em  sua  lógica  de  funcionamento  pensar  o  campo  sem  gente  e

consequentemente um campo sem cultura e sem escola. 

Fechamento da Escolas do Campo em Sumé

O município de Sumé está  localizado no Cariri  Paraibano,  a  cerca de 263 km da

capital João Pessoa. De acordo com o último censo do IBGE a cidade possui uma população

estimada em 16.864  habitantes e tem o Indíce de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,627 e

Indíce de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 4,8. O município conta com um

Campus  da  Universidade  Federal  de  Campina  Grande  o  Centro  de  Desenvolvimento

Sustentável  do  Semiàrido,  esse  dispõe  de  7  cursos  de  graduação  entre  eles  o  curso  de

Licenciatura  em  Educação  do  Campo  –  LECAMPO.  O  curso  tem  objetivo  formar

profissionais capacitados para atender as demandas especificas da educação das populações

campesinas em especial a região do Cariri paraibano. 

No ano de 2000, havia em Sumé 36 escolas no campo. No ano de 2017, restavam

apenas 6 unidades escolares. Hoje, das 6 escolas restantes existentes, 3 já foram fechadas, de

forma arbitrária  e  impositiva  pela  gestão.  As  três  escolas  fechadas:  Marcolino  de  Freitas

Barros, localizada no Sítio Carnaúba, Rodolfo Santa Cruz,  no Sítio Pitombeira e Senador

Paulo Guerra localizada no Assentamento Mandacaru – Fazenda Feijão. Cerca de 58 crianças

com idade entre 4 e 12 anos  passaram a se deslocar por cerca de 20, 30 e 40 km, sendo

submetidas a situações de risco e cansaço.

O fechamento das escolas em Sumé provocou manifestações contrárias por parte não

só das comunidades afetadas, mas também de coletivos, sindicatos, universidade, movimentos

sociais, professores e comunidade em geral,  que se mobilizaram para que essa ação fosse

revista  e  as  escolas  reabertas.  Foram realizados  diversos  atos  públicos,  abaixo-assinados,

audiências públicas e debates. Um dos desdobramentos dessas ações coletivas foi a decisão

judicial do Ministério Público Federal, que determinava a reabertura das escolas no prazo de

10 (dez) dias úteis, mas essa decisão foi anulada após o gestor entrar com uma liminar que

suspendeu a decisão inicial e as escolas voltaram a ser fechadas.



Todas as escolas foram fechadas  sob a  alegação da política de redução de gastos,

desconsiderando  o  direito  dos  (as)  estudantes  serem  educados  em  suas  comunidades  de

origem. Nem mesmo o argumento da racionalização econômica se sustenta pois o fechamento

e  nucleação  das  escolas  das  comunidades  geram outras  demandas,  por  exemplo,  o  gasto

mensal com o transporte e assistência que deve ser prestada aos estudantes, que acabou sendo

superior ao gasto que teria para manter a escola do campo funcionando.

Desde o nosso processo de colonização, tivemos um projeto de sociedade que tratou e

trata o campo como um lugar de menor valor, um projeto de desenvolvimento que foi pautado

na ideia de que o campo deveria desaparecer, e que portanto país desenvolvido e moderno, era

país industrializado e urbanizado, e que o campo sempre foi tratado como lugar de cidadão de

segunda categoria (SOCORRO SILVA, 2018). Esta visão continua a ser validada em âmbito

municipal, estadual e federal no Brasil.

A Educação no Campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, incorpora

os espaços das florestas, da pecuária, das minas e da agricultura, mas as ultrapassa ao acolher

em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, neste sentido, é

mais que um perímetro urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos

seres com a própria produção das condições de existência social  e com as realizações da

sociedade. Desta forma, a população rural necessita de ter garantido o seu direito à educação

com qualidade, a cultura, lazer e sobretudo ao direito a escolha de permanecer ou não nas suas

comunidades.
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