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Resumo: O artigo reflete sobre a educação do campo e políticas públicas na Amazônia. No 
primeiro momento apresenta o cenário da Educação do Campo no Brasil e na Amazônia, bem 
como reflete acerca dos conceitos de Educação do Campo e Campo. Posteriormente, analisa 
as duas principais bandeiras de luta do Movimento Por uma Educação do Campo: a inclusão 
das demandas do campo na agenda política do país e a construção do conceito de Educação do 
Campo. Por fim, reflete sobre as políticas públicas educacionais que vêm sendo desenvolvidas 
nos últimos anos e o porquê da defesa de políticas públicas específicas para o campo. 
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos presenciamos intensas transformações no campo brasileiro. Tais 

mudanças intensificam-se a partir do final dos anos de 1970 e são marcadas por mobilizações 
no campo popular, com destaque para as lutas pela reforma agrária e pela educação para as 
camadas menos favorecida de nossa sociedade. Inúmeros movimentos sociais ligados ao campo 
saem ao enfrentamento e à defesa de políticas públicas sociais que considere as especificidades 
do campo. Exigem que no desenho das políticas públicas façam-se presentes enquanto sujeitos 
de direitos.

O movimento em defesa da Educação do Campo tem se fortalecido com a adesão de 
inúmeros sujeitos, individuais e coletivos, dos governos (Federal, Estadual e Municipal), de 
organizações não-governamentais, associações, sindicatos, confederações de trabalhadores e 
outros. Apesar dessa adesão no que tange as políticas públicas, o que tem sido legitimado não tem 
sido suficientemente satisfatório para atender as necessidades destes sujeitos. Nesse sentido, na 
modalidade da Educação do Campo, apesar de alguns avanços na legislação, suas insuficiências 
ainda são latentes se observarmos a realidade da educação e das escolas do campo.
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1.1 EDUCAÇÃO DO CAMPO: DISCUTINDO CONCEITOS E PERPSPECTIVAS
Para que possamos refletir acerca da educação para o conjunto dos trabalhadores do 

campo, cumpre-nos fazer um primeiro posicionamento: a utilização do conceito de Educação do 
Campo e não Educação Rural. A opção fundamenta-se no posicionamento de diversos autores, 
entre eles Caldart (�000); Arroyo (�004); Molina (�00�); Fernandes (�00�); que fazem uso do 
termo Educação do Campo. 

Os autores referenciados acima não utilizam o conceito de educação rural por entenderem 
que historicamente esse conceito esteve associado a uma educação precária, atrasada, com 
pouca qualidade e poucos recursos. Desta forma, o conceito de educação rural favoreceu a 
criação de diversos estereótipos às populações do campo. Um aspecto grosseiro dessa forma 
de análise, deriva da noção dominante de analisar o campo pela ótica do espaço urbano. A esse 
respeito cabe destacar que ao longo de nossa história, a educação pensada para o conjunto dos 
trabalhadores, tem sido materializada através de políticas compensatórias e como prolongamento 
dos processos que se desenvolviam na cidade. 

Outro aspecto importante com relação à educação rural é aquele que insiste em considerá-
la como prolongamento dos processos escolares urbanos, como resíduo do sistema educacional, 
ou seja, ao longo dos anos a escola do meio rural vem sendo considerada como bem pontua 
Arroyo (198�, p. 01) “um apêndice dos projetos sociais”. A essa concepção de escola rural 
se colocava como urgente e necessária a construção de outro conceito de educação para os 
trabalhadores do meio rural.

Essa nova concepção, contudo, deveria seguir uma trajetória diferente daquela que 
fundamentou a educação rural, deveria levar em consideração a participação dos sujeitos que 
vivem no campo, assim como suas especificidades. Para que pudesse contemplar os diversos 
segmentos sociais seria necessário que a educação fosse do campo e no campo. Para que 
possamos visualizar esses dois aspectos, vejamos o que Caldart (�00�, p. �6) pontua: “No: 
o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação 
pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculado à cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais.

Nos últimos anos houve um aumento considerável no número de produções acerca da 
educação para os trabalhadores do campo, salvo algumas exceções�, a maioria traz embutido o 
conceito de Educação do Campo, inclusive tem servido de inspiração para a nossa temática de 
estudo. 

Para Azevedo de Jesus (�004, p. 1�7):

Educação do Campo banha-se no próprio campo que foi perversamente desqualificado, 
para pensar de forma crítica e propositiva a vida. Por isso ela é uma prática 
fundamental de reinvenção social, pois questiona os dispositivos utilizados para 
manter a desigualdade e a exclusão.

� Encontramos no ano de �006 uma publicação do INEP intitulada de “A educação no Brasil Rural” que se refere às escolas Encontramos no ano de �006 uma publicação do INEP intitulada de “A educação no Brasil Rural” que se refere às escolas 
como escolas no meio rural, escolas na zona rural e escola rural. Mas no decorrer do texto, reconhece que vem sendo cons-
truído outro conceito, o de “educação do campo”.
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Assim, essa educação tem como princípio fundamental a inclusão dos diversos atores 
que vivem no campo. Para que possa ser feita a inclusão torna-se necessários que esses sujeitos 
sejam reconhecidos, primeiramente como sujeitos de direitos, depois como protagonistas de seus 
processos educacionais. Nessa direção, Caldart (�00�, p. �7), trás considerações importantes 
para a Educação do Campo, segundo ela:

A educação do campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso compreender que por 
trás da indicação geográfica e da frieza dos dados estatísticos está uma parte do povo 
brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais específicas que compõem a 
vida no e do campo, em suas diferentes identidades e em sua identidade comum, estão 
pessoas de diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações, movimentos 
sociais.

Para a autora, um aspecto fundamental da Educação do Campo é a própria identificação 
com seus sujeitos, ou seja, a educação do campo é para as pessoas que vivem no campo e 
deve ter em sua essência pedagógica e metodológica traços identitários dos sujeitos do campo. 
Mas afinal, quem são esses sujeitos? Conforme Kolling et al (�00�) destaca que são milhões 
de brasileiros, pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, pescadores, camponeses, 
assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem terra, 
caboclos, meeiros, bóia-fria e outros. 

Definidos os sujeitos tornava-se urgente pensar a respeito de uma questão de vital 
importância: Qual educação se pretendia fortalecer? A essa pergunta nos fundamentamos nas 
conclusões da I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica no Campo (1999, p. 86) onde 
foram traçados os desafios e as proposta de ação, que em síntese, concluiu que seria necessário 
se pensar em uma escola e uma educação que se identificasse com seus sujeitos e valorizasse 
a cultura local. Para tanto, torna-se imprescindível aprofundar uma “pedagogia que respeite a 
cultura e a identidade do povo do campo: tempos, ciclos da natureza, festas populares, amor 
à terra, valorização do trabalho e sua dimensão educativa, respeitando as diferenças locais e 
regionais”. 

A essa afirmativa, toda a literatura consultada concorda e ainda reafirma a importância 
de uma educação que respeite as diferentes especificidades do campo, uma educação 
contextualizada, tomando como referência a realidade e a vida, o espaço e o tempo, a memória 
e a história dos povos do campo. 

Dito isto, torna-se essencialmente importante situarmos de qual campo estamos nos 
referindo. No texto Panorama da Educação do Campo/INEP (�007, p. 08) é dado o seguinte 
significado ao campo, “a expressão “do campo” é utilizada para designar um espaço geográfico 
e social que possui vida em si e necessidades próprias, como parte do mundo e não aquilo que 
sobra além das cidades”. Ao analisarmos essa conceituação, constatamos que o conceito de 
campo ultrapassa a visão que quer considerar o campo apenas como delimitador de áreas, para 
situá-lo enquanto um espaço socialmente construído.
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Os autores Fernandes e Molina (�004, p. 6�) ressignificam o conceito concebendo-o 
como “espaço de vida e resistência, onde os camponeses lutam por acesso e permanência na 
terra e para edificar e garantir um modus vivendi que respeite as diferenças quanto à relação 
com a natureza, trabalho, cultura e suas relações sociais”. Essa colocação é importante para 
percebermos qual é o lugar do campo nesse novo projeto de educação que está sendo fortalecido. 
Essa concepção segue na contramão de algumas visões que se cristalizaram sobre esse espaço. 
Um dos primeiros contrapontos é ultrapassar a visão dicotômica urbano/moderno, campo/
atrasado. Essa visão, como já abordamos, tem uma longa trajetória e deriva da visão ideológica 
de um projeto de desenvolvimento que nega aos despossuídos direitos inalienáveis.

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo (�00�, p.05) assinalam que 
“o campo é mais do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam 
a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as 
realizações da sociedade humana”. Essa ponderação das Diretrizes Operacionais segue na perspectiva 
de reconhecer que para além das prerrogativas de considerar o rural como perímetro não urbano, o 
campo tem características próprias que o identificam e o situam na dinâmica da sociedade.

Assim, ao fazer a defesa de políticas públicas específicas para o campo, Arroyo (�004) 
argumenta que estamos em um tempo propício para mudanças, onde não se aceita mais políticas 
públicas compensatórias, mas políticas que respeitem o específico do campo, pois o campo está 
mudando e encontra-se em movimento. Nessa perspectiva, se o campo é outro, não se podem 
aceitar as mesmas políticas públicas anteriores.
 A necessidade de políticas públicas para o campo tem suas razões na forma como as 
mesmas foram construídas ao longo dos anos. Molina e Azevedo de Jesus (�004, p. 09) destacam 
que “as formas tradicionais de desenvolverem-se as políticas públicas de educação rural, foram 
desqualificadoras da própria existência do campo e dos seus sujeitos”. Diante disso é preciso 
pensar a Educação do Campo com todas as suas especificidades e contemplá-las no desenho de 
nossas políticas públicas educacionais.

1.� A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA A EDUCAÇÃO 
DO CAMPO.

A necessidade de políticas públicas específicas para o campo vem nos últimos anos 
norteando o debate que se estabelece acerca da educação para o meio rural. A seguir destacaremos 
alguns pontos fundamentais que têm sido evidenciados pelo movimento em defesa da educação 
do campo: a inclusão das demandas do campo na agenda pública do país e a construção de 
políticas públicas específicas para os povos do campo. Nesse sentido, cumpre-nos enfatizar 
que o conceito de políticas públicas será compreendido como o conjunto de ações resultantes 
do processo de institucionalização das demandas coletivas, constituídas pela interação entre 
Estado - sociedade. (Texto Base da I Conferência Por uma Educação do Campo, 1999, p. 57) 

Um aspecto fundamental que não pode ficar ausente das discussões acerca das políticas 
educacionais para o campo, é o reconhecimento por parte daqueles que elaboram as políticas 
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públicas de que o campo está vivo e em constante movimento. Nesse sentido, Caldart (�000, 
p. 41) afirma que o campo no Brasil é um espaço de tensões, lutas sociais, organizações e 
movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da terra que estão mudando o jeito da sociedade 
olhar para o campo e seus sujeitos. Esse movimento percebe que é a escola que deve a ele se 
ajustar, em sua forma e conteúdo, aos sujeitos que dela necessitam; é a escola que deve ir ao 
encontro dos educandos, e não o contrário. 

No entanto, ao fazer a defesa da inclusão das demandas do campo na agenda política do 
país, há que se analisar uma questão importante evidenciada por Vieira (�000; �001). Segundo 
a autora, nos últimos anos está sendo construída e materializada uma “agenda internacional” 
para a educação. Para iniciar as reflexões a esse respeito vamos nos situar no modelo econômico 
adotado, embora de maneira não exaustiva, para entender o que quer dizer “agenda internacional 
para a educação”.

Nos últimos anos, devemos reconhecer que nossa sociedade passou/passa por 
profundas transformações em todos os setores. Segundo a literatura, esses acontecimentos 
estão diretamente relacionados com a reestruturação produtiva do sistema capitalista que ao 
final do século XX promoveu profundas mudanças, tendo como enfoque principal “reformas” 
em todos os setores, para atender as demandas do mercado. Lima e Lima (�006, p. 0�) 
pontuam que “o capital, para fazer face a sua crise, utiliza-se de um conjunto de estratégias 
entre as quais se incluem a reforma do estado, a reestruturação da produção e a crescente 
internacionalização da economia”.

Tais determinações foram direcionadas para os países periféricos, tendo como pano de 
fundo, as chamadas políticas sociais, com vistas a minimizar a pobreza. Esse processo tem 
sido direcionado pelas nações “hegemônicas” na figura de inúmeros organismos internacionais 
entre eles o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD), Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) entre outros e têm se materializado por meio de prescrições, 
direcionamentos, cooperação técnica, assessorias, organização de eventos e em outras formas. 
Todas essas mudanças atingem diretamente a educação e a escola, e delas espera-se que assuma 
a tarefa de alavancar o desenvolvimento do país. Nessa perspectiva salvacionista4 a educação 
é concebida não como direito, mas como privilégio, a escola como mercado educativo, e os 
cidadãos como clientes.

Contudo, há que se questionar: De qual desenvolvimento estamos falando? É o mesmo 
desenvolvimento que se quer para o campo? Logicamente que não. Esse desenvolvimento coloca 
os sistemas educacionais como prioritários nas reformas neoliberais, exigindo sua adequação à 
nova realidade sócio-econômica. Segundo Soares L. (�000, p. 16) esse processo de ajuste global 
na economia mundial caracteriza-se por um rearranjo na hierarquia das relações econômicas e 
políticas internacionais, feita sob a égide de uma doutrina neoliberal.

4 Termo utilizado por Shiroma (�000, p. 56) ao referir-se ao significado que foi atribuído à educação, no qual ela possuía o Termo utilizado por Shiroma (�000, p. 56) ao referir-se ao significado que foi atribuído à educação, no qual ela possuía o 
condão de sustentação da competitividade nos anos de 1990.
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A reestruturação que vem ocorrendo no sistema capitalista é sustentada pela doutrina 
neoliberal, que tem como princípio o livre mercado e o fortalecimento de organismos 
internacionais, direcionando as políticas sociais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
e o Banco Mundial (BIRD). Esses direcionamentos internacionais encontraram campo fértil 
em um país com uma realidade sócio-econômica como a brasileira e impulsionam as políticas 
sociais no sentido de atender as demandas do mercado. As conseqüências dessas novas demandas 
trouxeram resultados desastrosos para a sociedade, além da miséria, a concentração de renda, o 
desemprego estrutural e o aumento da violência.

Esses direcionamentos ganham fôlego nos anos de 1990 e intensificam-se por meio 
de inúmeros acordos internacionais, tendo como campo fértil a educação, reafirmando sua 
centralidade na definição de um novo paradigma mundial. Ao analisarmos os rumos que têm 
percorrido a educação no Brasil, notaremos que as políticas educativas têm sido direcionadas 
por organismos internacionais, aliás, tendência comum para os países da América Latina e 
Caribe. A esse respeito Shiroma (�000, p. 56) pontua que:

Mecanicamente – e repetindo uma velha máxima salvacionista – atribui-se à educação 
o condão da sustentação da competitividade nos anos de 1990. Vasta documentação 
internacional, emanadas de importantes organismos multilaterais, propalou esse 
ideário mediante diagnósticos, análises e propostas de soluções consideradas cabíveis 
a todos os países da América Latina e Caribe, tanto no que toca à educação quanto 
à economia. Essa documentação exerceu importante papel na definição das políticas 
públicas para a educação no país.

Ao que tudo indica, a partir da década de 1990, segundo Vieira (�001, p. 61) foi 
estabelecida uma agenda internacional para a educação e a estratégia do estabelecimento de 
consensos acerca das mudanças que deveriam ser feitas no sistema educacional, para que este 
pudesse adequar-se à nova sociedade capitalista. Esses consensos encontram ressonância nos 
discursos de intelectuais e nas políticas educacionais brasileiras, tendo como um dos principais 
“arautos”5 �uiomar Namo de Melo, que sintetiza em sua obra Cidadania e Competitividade: 
Desafios educacionais do terceiro milênio (1995), as questões que se travam no centro dos 
organismos internacionais, assumindo-se assim, como importante defensora desse pensamento. 
Segundo Mélo (1995, p. 4�-4�): 

A partir de ampla agenda que tem orientado o debate e a formulação de políticas 
educacionais emergem alguns consensos em nível internacional. A educação passa a 
ocupar lugar central e articulado na pauta das macropolíticas do Estado, como fator 
importante para a qualificação dos recursos humanos requeridos pelo novo padrão 
de desenvolvimento, no qual a produtividade e a qualidade dos bens e produtos são 
decisivos para a competitividade internacional. 

Um dos primeiros eventos estratégicos para a legitimação dessa agenda internacional 
para a educação foi à realização da Conferência Mundial de Educação para Todos em 1990, em 

5 Conceito utilizado por Shiroma (�000) para referenciar os defensores das reformas educacionais. Conceito utilizado por Shiroma (�000) para referenciar os defensores das reformas educacionais.  



�

Jontien, na Tailândia, na qual foram projetados os grandes desafios e propostas que a educação 
deveria enfrentar em nível mundial, para a década que se iniciava. De acordo com Vieira (�001), a 
Conferência Mundial define os compromissos no âmbito das políticas internacionais que devem 
ser materializadas nos âmbitos nacionais e regionais. Entre os principais desafios destacam-se: 
“satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem (NEBAS) de todas as crianças, jovens e 
adultos; universalização do acesso à educação e promoção da equidade; fortalecimentos de 
alianças e o fortalecimento da solidariedade internacional”. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos preparava, assim, o caminho para os 
eventos que seriam realizados posteriormente, como por exemplo: o Encontro da Cúpula da 
Criança (1990); a Conferência de Nova Delhi (199�) e a Conferência de Kingston (1996). 
Segundo a autora, nesses eventos são elaborados declarações de intenções e recomendações 
com as quais se comprometem os países signatários.

Dentre os organismos que têm tido maior atuação, seja na questão dos financiamentos, 
organização de eventos, assessoramento, elaboração de documentos6, destaca-se o Banco 
Mundial, embora saibamos que existem outros, mas pela sua atuação no campo educacional e 
por estar à frente das chamadas políticas de cooperação internacional para a educação brasileira. 
Como co-patrocinador da Conferência de Jontien é um organismo de extrema importância, pois 
como nos coloca Torres (�00�, p. 1�6) “no plano internacional é a maior fonte de assessoria em 
matéria de política educacional e de fundos externos”. 

Nos últimos anos, esse organismo internacional vem redefinindo seu raio de atuação, 
passando a atuar diretamente no campo educacional, priorizando a educação básica como 
instrumento para o desenvolvimento econômico, social e ainda sustentável em sintonia com o 
propósito de aliviar a pobreza. No dizer de Coraggio (�00�, p. 78) “[...] as políticas sociais são 
elaboradas para instrumentalizar a política econômica, mais do que continuá-la ou compensá-
la. São o “Cavalo de Tróia” do mercado e do ajuste econômico”. De acordo com o autor as 
políticas sociais são direcionadas para compensar os efeitos da globalização, sendo complemento 
necessário para introduzir na sociedade os valores do mercado.

Isso nos permite entender por que um banco interessa-se pelas questões educacionais 
e, além disso, por que define prioridades e estratégias para a educação. É nesse contexto que 
as demandas da sociedade organizada, são direcionadas por técnicos do banco que definem as 
políticas de acordo com os princípios do ajuste estrutural7, seguindo a máxima de que a reforma 
da sociedade, pressupõe a reforma da educação e do ensino. 
 A esse respeito, Vieira (�000) na obra Política Educacional em tempo de transição 
assinala que não é de hoje que está acontecendo uma “globalização das agendas educacionais”. 

6 Shiroma (�000) exemplifica os documentos da CEPAL (Organização Econômica para a América Latina e Caribe) “Educa- Shiroma (�000) exemplifica os documentos da CEPAL (Organização Econômica para a América Latina e Caribe) “Educa-
cion y conocimiento: Eje de la Transformación Productiva com Equidad (199�) o qual esboça as diretrizes para a educação, 
conhecimento e desenvolvimento para a América Latina e Caribe. Também destacamos o Relatório Delors (199�-1996) que 
sintetiza quais são as principais tensões a serem resolvidas no próximo século.

7 Soares (�000, p. 14) coloca que [...] o chamado ajuste estrutural pretende desencadear as necessárias mudanças através de Soares (�000, p. 14) coloca que [...] o chamado ajuste estrutural pretende desencadear as necessárias mudanças através de 
políticas liberalizantes, privatizantes e de mercado. A proposta desse ajuste resume-se, para o chamado curto prazo, dimi-
nuir o déficit fiscal reduzindo o gasto público. 



��

Para a autora não é recente as interferências das agências internacionais nos rumos da educação 
no Brasil, onde este assume compromissos que precisam ser cumpridos nos anos seguintes. 
Segundo a autora (op. cit., p. 78): 

Num contexto de produção e disseminação vertiginosa de informações, cada vez 
mais as políticas educacionais deixam de ter como referência apenas as realidades 
nacionais e locais para incorporar prioridades de agendas internacionais em suas 
próprias orientações para a área da educação.

Diante de tal contexto é urgente a reflexão sobre os atuais processos de mudanças e 
transformações, e como esses processos têm ressonância na sociedade e nos meios educacionais. 
Vieira (�001, p. 75) ainda nos fornece importantes elementos para o debate ao refletir que há 
avaliações bastante negativas sobre as performances do Banco Mundial por ter colaborado para 
o financiamento “de um tipo de desenvolvimento econômico desigual e perverso socialmente, 
que ampliou a pobreza mundial, concentrou renda, aprofundou a exclusão e destruiu o meio 
ambiente”.

Em nosso país, apesar do intenso esforço para alcançar “consensos” sobre a necessidade 
das reformas, não há como negar o descontentamento por parte da maioria de educadores, que 
se colocam numa perspectiva de apontar elementos para o debate. É necessário um profundo 
esforço para ir além dos discursos que colocam a educação como estratégia de desenvolvimento 
do país, mas que contraditoramente em suas previsões orçamentárias diminuem cada vez mais 
os recursos imprescindíveis ao desenvolvimento de uma educação verdadeiramente inclusiva 
e de qualidade. 

Ao longo dos anos, as políticas educacionais têm sido direcionadas para atender a 
demanda do sistema produtivo, seguindo assim na contramão de um processo educativo 
realmente inclusivo. Isso nos leva a síntese de que a educação tem servido a diferentes interesses 
e grupos. 

Nesse sentido, é urgente e necessário, como evidencia Mészarós (�005), “tecer alternativas 
para que a educação possa transpor os limites do capital”. Assim, para esse autor, uma das 
funções principais da educação formal em nossas sociedades é produzir tanta conformidade, ou, 
“consenso”, quanto for capaz. Para ele, as soluções no âmbito da educação, para romper com a 
lógica do capital, não devem ser formais, devem ser essenciais e devem abarcar a totalidade das 
práticas educacionais da sociedade. 

Nesse sentido, as políticas sociais para o Brasil e para a Amazônia devem contemplar a 
diversidade cultural e social existente, reconhecendo que no campo habitam diversos sujeitos 
com diferentes especificidades e modos de vida, pois como nos destaca Hage (�005a, p. 61):

[...] a Amazônia apresenta como uma de suas características fundamentais a 
“heterogeneidade” que se expressa de forma bastante significativa no cotidiano da vida, 
do trabalho e das relações sociais, culturais e educacionais dos sujeitos que nela habitam, 
heterogeneidade essa, que deve ser valorizada e incorporada nos processos e espaços de 
elaboração e implementação de políticas e propostas educacionais para a região.  
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O autor (�005a) destaca que a heterogeneidade, os saberes e as experiências presentes nas 
práticas sociais locais têm sido ignorados nas proposições das políticas e propostas educacionais 
para a região. Nesse contexto, torna-se urgente a defesa de uma educação não direcionada para 
o mercado educativo, mas para o campo no Brasil, em específico, o campo na Amazônia. Em 
um contexto onde as políticas sociais têm sido direcionadas por organismos internacionais fica 
difícil essa conversão, mas não impossível. 

1.� OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA
Discutir a educação, em especial a Educação do Campo na Região Amazônica, é um 

desafio. Segundo Cristo et al (2005) a Amazônia possui uma riqueza cultural muito vasta que 
se expressa de forma significativa nas lendas, danças, histórias que compõem o imaginário 
sociocultural das populações rurais e ribeirinhas. Contudo, toda essa riqueza é ignorada pela 
cultura urbana que gradativamente vai desconstruindo e desvalorizando o imaginário das 
populações rurais e ribeirinhas. Esse processo de desvalorização do saber das comunidades 
tradicionais surge em conseqüência de um processo histórico de submissão dos valores urbanos 
sobre os valores do meio rural.

Hage (�005a) destaca que a Amazônia apresenta como uma de suas características 
fundamentais a “heterogeneidade”.  Entretanto, historicamente, essa heterogeneidade quando 
analisada no âmbito de nossas políticas públicas tem sido desconsiderada. Essas afirmações são 
reforçadas pelo �rupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia, sintetizada 
na obra Educação do Campo na Amazônia: Retratos e realidade das escolas multisseriadas no 
Pará (�EPERUAZ, �005). Nela percebemos que ainda na maioria dos municípios paraenses a 
educação que é ofertada para o meio rural traz como modelo pedagógico uma única forma de 
entender e de trabalhar os processos formativos, caminhando em sentido oposto ao que vêm 
sendo defendido pelo movimento por uma Educação do Campo.

Segundo o autor acima citado, a realidade vivenciada pelos sujeitos nas escolas 
existentes no campo evidencia grandes desafios a serem enfrentados para que sejam cumpridos 
os marcos operacionais anunciados nas legislações educacionais, uma vez que a realidade que 
se apresenta são denunciadoras e preocupante. Vejamos o que nos indica esse autor (�005b, 44) 
sobre o retrato educacional do campo na Amazônia.

No caso da Amazônia [...] a situação no campo é preocupante, pois �9,9% da 
população adulta é analfabeta; �,� anos é a média de anos de escolarização dessa 
população; e 71,7% das escolas que oferecem o ensino fundamental nas séries iniciais 
são exclusivamente multisseriadas, atendendo 46,6% dos estudantes em condições 
precárias e com pouco aproveitamento na aprendizagem.

Os dados acima nos revelam que somente a institucionalização de leis não é suficiente 
para mudar o retrato educacional do campo, pois muito ainda precisa ser feito para que os aspectos 
legais sejam legitimados, muitos desafios precisam ser vencidos. Esses dados evidenciam uma 
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realidade já conhecida, mas que precisa a todo o momento ser relembrada, destacada, pontuada 
e pautada no âmbito das políticas públicas. Em nosso entendimento, as políticas sociais não 
podem ser compensatórias nem passageiras, devem ser políticas de Estado, para que possam 
assim, contribuir para redesenhar o retrato de nossas escolas rurais.

Ao analisar a realidade educacional amazônica constata-se que as insuficiências da ação 
do Estado no meio rural são latentes, não somente relacionados ao aspecto educacional, assim 
como a outros direitos constitucionais. Se por um lado, atesta a incapacidade do Estado de 
atender a grande diversidade e heterogeneidade dos povos da floresta, dos rios e das águas, por 
outro, denuncia que um dos marcos fundamental da Constituição Federal, o direito à educação, 
não vem sendo negado a um considerável contingente populacional.

Para além de suas riquezas naturais e culturais, na Região Amazônica a realidade 
socioeconômica e educacional nos permite assegurar, com certo grau de convicção, que os 
direitos sociais dos sujeitos do campo vêm sendo negados. Essa preocupante ponderação 
ancora-se na perspectiva de que a oferta dos direitos básicos ao campo segue na perspectiva de 
oferecer, como destaca Souza (�005, p. 07) “uma educação pobre aos pobres do campo”.

As conseqüências desse histórico abandono pelo qual passa a região e conseqüentemente, 
os povos do campo, são denunciadores de uma realidade preocupante. No caso paraense, 
predomina nas escolas do campo as classes multisseriadas. São escolas funcionando em 
condições precárias que seguem a perspectiva de manter um mesmo professor com duas, três ou 
quatro séries num mesmo espaço e tempo. De acordo com Hage (�005b APUD �EPERUAZ, 
�004) no meio rural do Estado do Pará as escolas multisseriadas são a modalidade predominante 
e somam em torno de 97,45% as matrículas no primeiro segmento do ensino fundamental. 
Nessas escolas, a taxa de distorção idade série é de 81,�%, chegando a 90,51% das crianças 
matriculadas na 4ª série; e a taxa de reprovação equivalente a ��,�6%, atingindo um índice de 
�6,�7% na 1ª série. 

Esse é somente um aspecto da realidade rural amazônica, outros aspectos também se 
apresentam com bastante intensidade e dificultam cada vez mais o cotidiano dos sujeitos do campo. 
Entre eles podemos citar a precária condição estrutural em que as escolas funcionam, algumas 
vezes em barracões comunitários, onde as condições físicas não favorecem a aprendizagem; a 
escassa oferta de material didático e pedagógico; a delicada oferta do transporte escolar e falta 
de formação dos docentes, o currículo deslocado da realidade local são alguns dos aspectos que 
torna a educação do campo na Amazônia, carente de políticas públicas educacionais que dêem 
conta de contemplar sua realidade complexa e heterogênea.

Essas condições de oferta podem induzir-nos a imaginar a qualidade da educação 
desenvolvida nesses espaços. Permite também perceber a carência não somente de políticas 
públicas capazes de minimizar os muitos obstáculos dos sujeitos do campo, como também, 
capazes de incentivar e impulsionar uma nova dinâmica para as escolas do campo, delineando 
novos olhares para as perspectivas de que as melhores escolas e a educação de qualidade estão 
localizadas na cidade.
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Essa perspectiva, longe de estar superada, tem historicamente marcado a trajetória de 
vida de muitos trabalhadores rurais e ribeirinhos que saem de suas comunidades em busca de 
melhores ofertas educacionais para seus filhos. Essa realidade é comum à população do campo 
na Amazônia. O Manifesto do II Seminário Estadual de Educação do Campo, da Floresta e 
das Águas da Amazônia Paraense retrata com muita propriedade as inúmeras dificuldades dos 
sujeitos do campo. Diz o Manifesto (�005) “vivemos no complexo contexto Amazônico e suas 
múltiplas formas de vida no campo, nas águas e nas florestas, e muitas vezes, por falta de 
oportunidade no campo, migramos para as cidades em busca de educação [...]”. Ainda reitera 
que essa migração trás como conseqüência a desestruturação familiar e o enfraquecimento da 
produção familiar o que por sua vez acaba violentando identidades e valores constituídos na 
diversidade cultural da Amazônia.

Na Região Amazônica e especificamente no Estado do Pará, se vive um paradoxo, onde 
coexistem a diversidade e a precariedade ao mesmo tempo. Diversidade atestada pelo número 
significativo de povos e etnias existentes na região com diferentes costumes, culturas, modos 
de vida e de trabalho, por outro lado, vivendo em precárias condições de vida, de trabalho, de 
saúde e de educação.

Mas afinal, por que diante de toda essa riqueza sociocultural da região amazônica, os 
saberes dos povos do campo, dos rios e das florestas são ignorados e minimizados pelas políticas 
públicas e pelo currículo das escolas do meio rural? Isso se deve ao fato de que em nosso país 
insiste-se em considerar todos de forma homogênea, negando-se aos diferentes povos e etnias 
o direito de ter sua cultura e costumes contemplados nas proposições educacionais. Arroyo 
(1999, p. 07) pontua que “é idéia dominante propor um modelo único de educação adaptável 
aos especiais, aos diferentes: indígenas, camponeses, meninos de rua, portadores de deficiência 
e outros. Os fora do lugar”.

Para contrapor a essa lógica dominante, existem no campo brasileiro e amazônico, 
diversas alternativas que colocam os sujeitos do campo como sujeitos de direitos. Temos tido 
grandes avanços com o fortalecimento de redes, fóruns de educação do campo, grupos de 
pesquisas, rodas de conversa sobre Educação do Campo, seminários, manifesto e outras ações 
sendo desenvolvidas.

No Pará, vem sendo fortalecido um Movimento Paraense por uma Educação do Campo, 
que aglutina através do Fórum Paraense de Educação do Campo inúmeras entidades da sociedade 
civil, movimentos sociais, instituições de ensino, pesquisa, órgãos governamentais de fomento 
ao desenvolvimento e da área educacional. Como conjugação de esforços de diversos sujeitos 
públicos e sociais tem-se a realização dos Seminários Estaduais de Educação do Campo 
envolvendo um número significativo de sujeitos do campo e da cidade, para discutir, elaborar e 
propor ações inclusivas para o campo da Amazônia.
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