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RESUMO  

 

Este trabalho busca compreender a importância do único estabelecimento escolar do 
subdistrito de Campinas, localizado no município de Mariana, Minas Gerais, em seu 
domínio físico e sociocultural para a comunidade, a partir da perspectiva dos próprios 
moradores do povoado. A pesquisa foi dividida em quatro eixos de análise para 
atender ao objetivo principal: a) a apresentação do cotidiano de Campinas e dos 
moradores entrevistados; b) os usos e significados da escola local para os moradores; 
c) a função escolar da unidade de ensino local e processos de escolarização e d) a 
influência da mineração no subdistrito e na escola local. O percurso metodológico da 
pesquisa foi composto pela análise da legislação nacional para a educação do campo 
e de dados estatísticos, pelo levantamento bibliográfico dos estudos clássicos e atuais 
que refletem sobre o espaço do campo e os seus processos de escolarização e, por 
fim, pela aplicação de entrevistas semiestruturadas de abordagem reflexiva com seis 
moradores do subdistrito. Os seis entrevistados foram contatados após indicação de 
outros moradores de Campinas para contemplar os seguintes perfis: dois moradores 
que possuem filhos estudantes na escola do subdistrito, dois moradores que possuem 
filhos estudantes na escola do distrito de Águas Claras e dois moradores referências 
ou que ocupam o perfil de liderança na comunidade. Os seis moradores entrevistados 
estudaram no estabelecimento escolar do subdistrito e possuem vínculos afetivos com 
este. O estabelecimento escolar faz parte do cotidiano dos moradores e é visto como 
o ponto central para a existência do subdistrito. Além disso, a transferência dos alunos 
do subdistrito (matriculados na segunda etapa do ensino fundamental) para a escola 
do distrito de Águas Claras é vista como uma decisão prejudicial pela comunidade, 
que teme o fechamento integral da unidade de ensino de Campinas. A análise também 
constatou que a mineração é uma atividade que afeta e afetou a comunidade e a sua 
escola, especialmente com o rompimento da Barragem de Fundão. Em suma, os 
resultados alcançados nesta pesquisa evidenciam que o estabelecimento escolar do 
subdistrito, em funcionamento desde 1945, é importante para os seis moradores 
entrevistados e também para toda a comunidade local: ao ser um ponto de referência 
cultural e de sociabilidade para os residentes; ao garantir a oferta escolar, contribuindo 
para a mobilidade social e a constituição da moral valorizada no local para as crianças 
e jovens; ao ser um canal de comunicação com o poder público municipal e ao 
colaborar com as condições básicas de existência e resolução das necessidades 
corriqueiras dos moradores.  

 

Palavras-chave: Comunidades do campo. Educação do Campo. Função social da 
escola. Relação escola-comunidade. Rompimento da Barragem de Fundão.  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This study aims to comprehend the significance held by the sole school located 
in the sub-district of Campinas, which is part of the municipality of Mariana, Minas 
Gerais, regarding its material and sociocultural spheres of influence inside the 
community, according to the view of its inhabitants. The research was organized 
in four branches of analysis, in order to better achieve its main goal: a) the 
introduction of Campinas daily life as well as the routines of the surveyed 
dwellers; b) the usages and meanings of the school by the villagers; c) the 
educational purpose and the schooling processes of the educational unity and d) 
the impact of the mining activity upon the sub-district and upon the mentioned 
school. The methodologic guidelines of the research are composed by the 
analysis of the “legislação nacional para a educação do campo” (national 
legislation regarding the rural areas schooling), along with statistics data, 
bibliographic mapping of the classical and recent studies which discuss the rural 
areas as specific spaces and its schooling processes and, lastly, by the 
conducting of semi-structured interviews of reflective approach with six 
inhabitants of the sub-district. The six interviewed subjects were contacted by the 
indication of other Campinas villagers to fulfill the following profiles: two dwellers 
who have children studying at the sub-district school, two dweller who have 
children studying at the district of Águas Claras school, and two more dwellers 
who are local references as the community leaders. The six interviewed subjects 
had studied at the sub-district school and have emotional bonds with it. The 
school is part of the daily life of the villagers and it is regarded as a central site to 
the very existence of the sub-district. Furthermore, the transferring of the students 
from the sub-district school (enrolled in middle school) to Águas Claras school is 
considered as a harmful decision to the local community, which is worried about 
the definitive closing of the Campinas school. The analysis also observed that the 
mining activity affected and still affects the local community and its school, mainly 
with the rupture of the dam of Fundão. In conclusion, the results achieved in this 
research highlights that the sub-district school, operational since 1945, is 
important to the six interviewed subjects, as well as to the whole of the local 
community: as a point of cultural and sociability references; as a guarantee of 
schooling offer,  fomenting the social mobility and the constitution of valued local 
morals to the children and young people, as a channel of communication with the 
municipal public power and while collaborating with the basic conditions of 
existence and solving of the dwellers ordinary necessities. 

 

Keywords: Countryside community. Countryside education. School-community 
relation. School's social function. Fundão Dam Collapse.  
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INTRODUÇÃO 
 

Nos espaços do campo, a educação, a escola e os processos de escolarização 

foram marcados pela descontinuidade das políticas educacionais direcionadas para o 

atendimento da população camponesa e pela influência de questões socioeconômicas 

e políticas, que atenuam as desigualdades sociais e escolares neste contexto. Assim, 

essa dívida histórica do país culmina na e se retroalimenta da ausência de pesquisas 

qualitativas e dados estatísticos oficiais, que contribuiriam para um entendimento mais 

qualificado da educação estabelecida no campo.  

Diante do reconhecimento destes entraves que acometem as comunidades do 

campo no país, esta pesquisa se desenvolveu com o intuito de analisar a única escola 

do povoado de Campinas, Mariana, Minas Gerais, e a sua relação com a comunidade 

em seus múltiplos significados e funções.  

Campinas é um pequeno subdistrito de Águas Claras, pertencente ao município 

de Mariana, Minas Gerais. A principal via de acesso para o subdistrito, a partir da sede 

municipal, possui cerca de 48 quilômetros, sendo necessário que parte deste percurso 

seja realizado por estrada de terra.  

Figura 1 – Paisagem de Campinas  

 
Fonte: Acervo pessoal (2021) 

As principais atividades econômicas da comunidade estão relacionadas ao 

cultivo da terra para subsistência e comercialização do excedente, como a plantação 
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de feijão e mandioca, ou ainda o cultivo de frutos. Também fazem parte das atividades 

corriqueiras da comunidade a criação de gado para o corte e para a produção de leite, 

sendo esta usualmente associada à cooperativa do distrito de Águas Claras.  

No centro do povoado de Campinas se encontram a Capela de Nossa Senhora 

Aparecida, o Cruzeiro, o Salão Comunitário, dois comércios, a Unidade Básica de 

Saúde, a maior parte das residências do subdistrito - segundo os próprios moradores, 

atualmente residem cerca de 250 pessoas na comunidade de Campinas – e a própria 

Escola Municipal de Campinas. 

Para tanto, o objetivo principal que guiou esta dissertação foi compreender a 

importância da escola do subdistrito de Campinas, no município de Mariana, Minas 

Gerais, em seu domínio sociocultural para o vilarejo e os seus moradores. Dessa 

forma, ao considerar que há, no Brasil, um constante fechamento de escolas situadas 

no campo, buscou-se enfatizar os possíveis impactos desta decisão para o contexto 

camponês.  

Ademais, em conformidade com o objetivo principal, os objetivos específicos 

norteadores desta dissertação foram:  

 Analisar se a escola contribui para a permanência dos moradores, diante da 

realidade brasileira de fechamento das escolas e do esvaziamento do campo;  

 Entender, a partir da relação família-escola, o envolvimento e as percepções 

das famílias dos estudantes sobre a instituição escolar;  

 Compreender os vínculos que os moradores estabelecem com a Escola, por 

ser uma das poucas presenças do poder público na localidade. 

 Investigar os processos de resistências da comunidade frente às ameaças de 

esvaziamento social e cultural; 

 Compreender os fatores que influenciam o espaço rural marianense, sobretudo 

as especificidades da mineração. 

 Em meio à tentativa de alcançar os objetivos propostos, este trabalho pautou-

se na intenção de jogar luz no subdistrito de Campinas e em seus moradores, de modo 

a privilegiar as percepções da própria população local. Nesse aspecto, inicialmente foi 

planejado que o pesquisador acompanharia o cotidiano da comunidade e da sua 

escola por meio da observação de campo; o que não foi possível devido à atual 

conjuntura da pandemia de Covid-19. Contudo, ainda assim foram realizadas 
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entrevistas reflexivas com seis moradores do subdistrito que pudessem contribuir de 

forma enriquecedora para a compreensão da comunidade e das relações que a 

envolvem a escola local. 

 A realização desta dissertação se deu, também, diante do reconhecimento dos 

cenários históricos que caracterizam a sociedade camponesa no país e os processos 

e ofertas de escolarização deste contexto.  

 A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passou por profundas 

transformações socioespaciais, responsáveis por reconfigurar os seus territórios 

campestres e citadinos. Enquanto o discurso desenvolvimentista nacional era 

propagado em defesa da modernização, da industrialização e da urbanização, a 

vulnerabilidade social dos camponeses se acentuava (CAMARANO; ABRAMOVAY, 

1999; WANDERLEY, 2014). Quanto à dimensão educacional do campo, 

historicamente, as iniciativas públicas brasileiras foram marcadas pela falta de 

investimento e de planejamentos adequados. Outrossim, ainda são múltiplas as 

dificuldades enfrentadas pelos sujeitos do campo em relação às oportunidades de 

acesso e à qualidade da escolarização em suas comunidades.  

Destarte, a compreensão da realidade da educação do campo no Brasil se 

tornou essencial aos pesquisadores, assim como o empenho dos movimentos sociais 

na luta por políticas públicas e na ocupação dos debates acadêmicos (ARROYO et 

al., 2009; MOLINA, ANTUNES-ROCHA, 2014; SANTOS, 2017). Ao longo das últimas 

duas décadas, assim, os esforços reivindicados ocasionaram no fortalecimento das 

políticas educacionais para as populações camponesas. Entretanto, na prática, as 

conquistas e os avanços legislativos foram limitados pela constante disputa de 

concepções ideológicas no campo político e pela baixa transferência orçamentária por 

parte do governo (VENDRAMINI, 2015).  

Se ao longo dos últimos séculos a desigualdade educacional predominou nos 

espaços do campo brasileiro, conforme exposto pelo “Programa de Estudos sobre a 

Educação no meio rural do Brasil”1, parte destes obstáculos permanecem pulsantes, 

segundo os relatórios nacionais recentes, especialmente sobre as distintas realidades 

educacionais encontradas pelas populações da cidade e do campo.  

 
1 O Programa envolveu o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), a Secretaria de Educação Infantil e Fundamental (SEIF) e o Banco Mundial com o objetivo de 
analisar o desempenho da educação no meio rural brasileiro e apoiar a reestruturação das políticas 
públicas, bem como movimentos sociais, organizações governamentais e não-governamentais. Os 
estudos do Programa resultaram na publicação do livro: A educação no Brasil rural (BOF, 2006). 
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Isto posto, as informações apresentadas pelo INEP (2019) evidenciaram a 

hodierna vulnerabilidade da oferta escolar no campo brasileiro, uma vez que, entre 

estudantes camponeses, o índice de abandono escolar é maior do que entre 

estudantes do contexto urbano. Este fato pode estar relacionado a outro elemento 

presente no relatório do INEP (2019): somente durante o período de 2010 a 2018, 

21.779 estabelecimentos de ensino situados no campo foram fechados no país, em 

oposição à ampliação do número de escolas citadinas. 

Por conseguinte, os estudos da sociologia da educação podem contribuir para 

o entendimento das desigualdades escolares em seus múltiplos aspectos, seja ao 

questionar a promessa de democratização das oportunidades e demonstrar o papel 

da escola como reprodutora das desigualdades (BOURDIEU, 2005), ou ao alargar a 

subjetividade dos atores sociais e investigar a influência dos territórios e das 

estratégias adotadas pelas famílias na escolarização dos seus filhos (THIN, 2006; 

ÉRNICA, BATISTA, 2012; LAHIRE, 2008).  

Os estudos sociológicos sobre a escolarização no campo, por sua vez, revelam 

a diferença entre a socialização escolar e a socialização estimada pelas famílias 

camponesas, por exemplo, diante da valorização da lógica do trabalho (NOGUEIRA; 

SILVA, 2021; PORTES et al., 2012).  Assim, no que diz respeito à escolarização de 

crianças e jovens, a relação família-escola é permeada por tensões, sobretudo, posto 

que as lógicas urbanas são transpostas para os estabelecimentos do campo. 

 Se, por um lado, os estabelecimentos de ensino do campo permanecem 

acometidos por políticas públicas limitadas e por insuficientes recursos orçamentários, 

por outro lado, para além do ponto de vista da educação escolar, essas escolas são 

usualmente ressignificadas pelas comunidades isoladas e se tornam espaços físicos 

e simbólicos fundamentais para a permanência da comunidade e dos seus valores 

próprios (KREMER, 2011; CALDART, 2020). Nesse aspecto, apesar das limitações, 

os estabelecimentos escolares localizados no campo podem ser o elo da comunidade 

e contribuir, assim, para sustentar o sentimento de pertencimento dos indivíduos.   

 Dito isto, pretendemos compreender a importância da única escola situada em 

Campinas - em atividade desde 1945 segundo o decreto municipal - um dos povoados 

mais distantes da sede de Mariana, Minas Gerais, para as diferentes esferas do 

convívio no campo, tanto quanto para a escolarização das crianças e jovens da 

localidade. Destaca-se que, marcado pelas condições precárias de funcionamento, o 
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antigo prédio escolar do subdistrito foi substituído pelo edifício construído em 2007, 

onde os segmentos da pré-escola e ensino fundamental I são ofertados atualmente2.  

Figura 2 – Acesso à Escola Municipal de Campinas 

 
Fonte: Acervo pessoal (2021) 

Além das relações corriqueiras, dois processos que envolvem a relação entre 

a escola e a comunidade nos interessam nesta investigação em especial. O primeiro 

processo, ocorrido em fevereiro de 2019, se deu com a transferência dos estudantes 

do ensino fundamental II da escola do subdistrito de Campinas para uma outra escola, 

situada em Águas Claras, a cerca de 10 quilômetros de distância do vilarejo analisado.  

O segundo processo remete à influência do extrativismo mineral na sociedade 

marianense. No dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, os elementos prejudiciais 

deste setor tiveram o seu ápice com o rompimento da Barragem de Fundão, afetando 

principalmente o contexto do campo. Um dos danos imediatos para as comunidades 

atingidas pelos rejeitos, inclusive para o subdistrito Campinas, foi a suspensão do 

funcionamento das escolas locais por algumas semanas.  

Dentre os fatores que acentuam as adversidades enfrentadas pelas populações 

camponesas, estes dois processos podem ilustrar parte dos obstáculos pertinentes à 

 
2 As propostas pedagógicas da corrente Educação do Campo (CALDART, 2020), em defesa dos 
conhecimentos do campo e do seu desenvolvimento, não se fazem presentes na escola de Campinas. 
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educação do campo, ou ainda, à sociedade em geral, seja diante do risco de 

esvaziamento das comunidades3 (pelo fechamento das escolas e/ou pela ausência de 

oferta de escolarização), seja por causa da apropriação dos usos da escola por parte 

da comunidade (como a realização das reuniões dos atingidos no prédio escolar). 

Em um primeiro momento, a realização desta investigação se justifica pela sua 

perspectiva social, ao reconhecer as desigualdades sociais e educacionais que 

afetam as populações dos territórios do campo e ao propor a análise sobre a 

importância dos estabelecimentos de ensino para as suas comunidades. Nesse 

sentido, dada a realidade brasileira, destaca-se o funcionamento da Escola Municipal 

de Campinas desde a década de 1940 ser um fator relevante para a escolarização 

dos sujeitos do campo, sobretudo, se levarmos em consideração a precária oferta do 

ensino público na conjuntura dessa época.  

De modo semelhante, nos territórios do campo, sobretudo nas localidades mais 

isoladas, a estrutura física e simbólica das escolas extrapola a estrita função de 

provedora da escolarização e ocupa um papel de referência para os vínculos afetivos, 

culturais, políticos e sociais dessas comunidades (CAMPOS, 2014). Assim como pode 

ser encontrado no subdistrito de Campinas, as unidades escolares são fundamentais 

para a comunidade em que estão postas e simbolizam um dos poucos canais de 

comunicação com o poder público municipal.  

O outro ponto que justifica a realização desta pesquisa, portanto, diz respeito à 

necessidade de compreender as especificidades sociais regionais em diálogo com as 

análises nacionais. Hoje, no país, os territórios campesinos sofrem com o assédio do 

agronegócio e com a fragilidade das estruturas públicas que pouco se esforçam para 

atender as demandas dessas comunidades. No território marianense, a mineração 

pode ser um fator adicional na contribuição da vulnerabilidade desses territórios, seja 

com o recente rompimento da Barragem de Fundão, responsável por provocar danos 

socioambientais irreversíveis, seja com a dominação simbólica exercida nos diversos 

segmentos da sociedade. Ou seja, ao serem atingidos e se sentirem dependentes da 

mineração, muitos camponeses se deslocam para os espaços urbanos em busca de 

melhores condições ou ainda, em episódios mais graves, diante da desterritorialização 

 
3 Com o histórico esvaziamento do campo, o fechamento da escola pode significar o anúncio do 
desaparecimento da comunidade (PERIPOLLI; ZOIA, 2011). 
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que retiram os moradores das suas localidades de forma violenta e intensa, motivada 

por desastres, crimes e outros impactos socioambientais ligados à mineração.  

Quando analisamos as escolas, contemporaneamente entendidas como a 

principal ferramenta para a melhoria de vida (BOURDIEU, 2003), é perceptível como 

a vulnerabilidade do campo é agravada, uma vez que, os estabelecimentos de ensino 

isolados não estão estruturados de acordo com a realidade em que estão postos, 

sendo assim, percebem-se incapazes de enfatizar os conhecimentos e os valores 

pertinentes às comunidades (ARROYO et al., 2009). Nessa direção, tendo o objetivo 

de articular a realidade posta com as reflexões científicas sobre as unidades escolares 

situadas no contexto do campo brasileiro, estas questões foram analisadas ao longo 

desta investigação.  

Talvez, por fim, além de confeccionar um documento para/sobre os moradores, 

a realização desta pesquisa possa contribuir para a compilação das informações a 

respeito do subdistrito de Campinas, dos territórios limítrofes e da própria escola da 

localidade, visto que, tanto nos arquivos diversos, quanto na Prefeitura de Mariana, 

as informações sobre o povoado são escassas.  

 

Disposição dos capítulos  

 

Em meio a vulnerabilidade social do campo, que ameaça mutuamente as 

populações e as suas escolas, a dissertação foi embasada nos estudos da Sociologia 

da Educação a fim de entender, em Campinas, a importância da escolarização e da 

escola para o subdistrito, bem como as redes de interdependência constituídas diante 

da instituição escolar na comunidade (ELIAS; SCOTSON, 2000).   

Dessa forma, para apresentar a construção e o levantamento bibliográfico do 

trabalho, os dados estatísticos que fundamentam a dissertação e a contextualização 

do objeto de pesquisa, esta dissertação se dividiu em três capítulos. 

Em Educação no Campo, o primeiro capítulo desta dissertação, foram 

apresentados os aportes conceituais sobre a categoria de análise “campo” e algumas 

considerações sobre a realidade do espaço campesino, onde ocorreram, ao longo do 

último século, profundas transformações. Em seguida, a partir do reconhecimento que 

a reconfiguração do território brasileiro também impactou a esfera educacional, foram 

discutidas as políticas e programas educacionais e as desigualdades escolares que 
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afligem as populações camponesas. Por fim, foram estudados os aportes sociológicos 

sobre os processos de escolarização ocorridos no campo, as suas especificidades e 

os seus obstáculos, sobretudo, a partir da relação família-escola neste contexto.  

Já no segundo capítulo, A relação escola-comunidade, com o objetivo de 

respaldar a análise das interações desenvolvidas entre a escola e a comunidade de 

Campinas, inicialmente, o conceito de comunidade e as suas especificidades quando 

inserido no contexto do campo foram debatidos. Mais adiante, foram apresentados os 

trabalhos que discorrem sobre a ampliação dos significados envolvendo o espaço da 

escola e a importância dessas instituições para as populações camponesas. Em um 

último momento, foram apresentados e contextualizados o subdistrito de Campinas, a 

sua escola e os dois episódios proeminentes para a comunidade: o rompimento da 

Barragem de Fundão e a transferência de parte dos alunos da escola da localidade 

para outra unidade escolar localizada no distrito de Águas Claras.   

Por último, o terceiro capítulo “Relação escola-comunidade em Campinas” foi 

construído em cinco momentos. No primeiro tópico do capítulo citado foi apresentado 

o percurso metodológico desta dissertação, bem como foram especificados os quatro 

eixos de análise dos respectivos tópicos responsáveis por contemplar a análise de 

dados: a) a apresentação do cotidiano do subdistrito de Campinas e dos moradores 

entrevistados; b) os usos e significados da escola local para os moradores; c) a função 

escolar da unidade de ensino local e os processos de escolarização e, por fim, d) a 

influência da mineração no subdistrito e na escola local.   
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CAPÍTULO 1. EDUCAÇÃO NO CAMPO 
 

Em congruência com o objetivo desta dissertação, que é compreender a 

importância da unidade escolar situada no campo para a comunidade, este capítulo 

se propõe a apresentar um panorama sobre a sociedade e a educação no espaço 

campesino: primeiro, ao contextualizar os impactos dos processos históricos e sociais 

dos séculos XX e XXI na constituição do campo brasileiro; segundo, ao analisar os 

avanços e os limites das políticas públicas diante das desigualdades educacionais que 

acometem este contexto; por fim, ao debater as contribuições teóricas da área 

sociológica, interessadas em analisar as dinâmicas específicas da escolarização de 

crianças e jovens camponeses.  

 

1.1 Algumas considerações sobre o campo  
 

O Brasil ficou marcado por profundas mudanças socioespaciais, a partir da 

segunda metade do século XX, responsáveis por promover a reconfiguração da 

cidade e do campo. Evidenciadas pelos processos de êxodo rural e urbanização, 

essas transformações foram acentuadas por questões pertinentes ao contexto 

econômico e histórico do período, como as dinâmicas de concentração fundiária, a 

falência de pequenos agricultores e a modernização da agricultura (BOF, 2006). Com 

as devidas especificidades de cada região do país, tanto os indivíduos do campo 

quanto da cidade foram impactados em diversas esferas da vida devido à 

urbanização, industrialização e aos fluxos migratórios (CAMARANO; ABRAMOVAY, 

1999). 

Para Antônio Cândido (1997), as transformações da sociedade camponesa 

brasileira estiveram intrinsecamente relacionadas às mudanças dos mecanismos de 

produção nesses espaços, posto que, diante da alteração da dinâmica do capital com 

a industrialização e urbanização, as comunidades camponesas foram introduzidas às 

lógicas produtivas do capital e os valores que permeavam os recursos financeiros.  

Como apontado pelo autor, os modos de produção no campo brasileiro se alteraram, 

de jeito que as práticas tradicionais dos camponeses, já insuficientes no que dizem 

respeito às condições de sobrevivência, acentuaram a oferta de capital para o campo 

e a proletarização dos camponeses.  

. 
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Segundo Maria de Nazareth Wanderley (2014), um dos fatores determinantes 

para a modificação imediata da sociedade rural se deu com a modernização da 

agricultura. Após a década de 1960, as atividades e as produções camponesas foram 

assiduamente substituídas por maquinários e insumos industrializados, impulsionadas 

pela pressão dos setores industriais e do capital financeiro. As empresas dominantes 

do setor foram, assim, contempladas com o estímulo de políticas públicas voltadas 

para a expansão das fronteiras agrícolas4.  

O processo de mecanização da atividade agrícola somado ao assédio contra 

as propriedades dos camponeses culminou em implicações diretas para os pequenos 

agricultores. De acordo com Wanderley (2014), quando o camponês detém um terreno 

em seu contexto, a ele é garantida uma atividade econômica mais livre e ativa. Nesse 

sentido, quando esse camponês perde o seu posto como proprietário, ele também 

perde a sua autonomia perante as relações assimétricas de poder no âmbito do 

trabalho e da comercialização dos produtos.  

Além disso, as esferas estatais, empresariais e intelectuais propagaram ao 

longo do século passado, uma ideologia desenvolvimentista pautada na superação da 

condição rural (WANDERLEY, 1997, 2009; ALVES; SILVEIRA, 2014). A reprodução 

do histórico modelo de descaso com o campo e perpetuação da concentração de 

terras - nas diferentes esferas da sociedade brasileira - prejudicou o reconhecimento 

das singularidades da realidade camponesa e, inclusive, a promulgação de políticas 

públicas voltadas para esse território.  

Por parte majoritária dos intelectuais, houve falta de cuidado em analisar o 

campo como objeto de pesquisa. Há, dessa forma, dois motivos observados por 

Wanderley (1997). Primeiro, com a passagem da maioria da população para os novos 

centros e o surgimento de questões específicas da nova dinâmica urbana, os estudos 

das cidades foram priorizados. Em segundo lugar, determinadas linhas investigativas 

viram o campo como um objeto esgotado, desenvolvendo a premissa de que o 

território estaria fadado ao desaparecimento pelo inevitável progresso da sociedade. 

Embora as políticas públicas nacionais da corrente desenvolvimentista tenham 

emergido com a intenção de igualar o país às nações consideradas desenvolvidas, 

esse ideal contribuiu por alimentar a imagem das comunidades do campo como 

 
4 Por fronteira agrícola, entende-se a expansão da produção agropecuária diante das terras 
habitualmente utilizadas pela agricultura familiar e/ou reservas ambientais, com o intuito de atender às 
demandas do comércio internacional. 
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atrasadas. De acordo com Wanderley (2009), acreditava-se que a industrialização, a 

modernização e a urbanização estavam atreladas a uma necessária e iminente 

melhoria das condições sociais. No entanto, esses processos foram marcados por 

tensões sociais e pela reprodução da desigualdade socioeconômica, pois, segundo a 

autora, a iniciativa da modernização foi protagonizada pelos proprietários fundiários. 

Se mostra, assim, dificultosa a tentativa de afastar a ideia de atraso do campo em 

oposição a visão da cidade como sinônimo de progresso, uma vez que, segundo 

Saviani (1994), esses conceitos carregam, desde as suas etimologias, qualidades 

distintas em nossa sociedade. 

Em termos estatísticos, a transformação da divisão populacional entre campo 

e cidade é evidenciada por dados levantados pelo IBGE. De acordo com o censo 

demográfico de 1960, a população brasileira era majoritariamente habitante do 

campo, representando 55,3%, enquanto o levantamento posterior, datado de 1970, 

revelou a transição populacional para as cidades ao relatar que os habitantes do 

campo brasileiro representavam 44% (IBGE, 1960). De forma contínua, a involução 

se manteve ao longo das décadas seguintes, sendo um fenômeno comprovado pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, que evidenciou um 

território nacional predominantemente citadino, em oposição à taxa de 15,28%, 

composta por habitantes do campo.  

Para a realização destes recenseamentos nacionais, os órgãos de pesquisa 

seguem o critério de classificação adotado pelo Decreto-Lei n.311/1938 com o intuito 

de distinguir as fronteiras entre os “espaços rurais e urbanos". A legislação 

fundamenta que a diferenciação entre os dois contextos não é estabelecida por 

orientações de natureza demográfica, morfológicas e/ou ocupações econômicas, e 

sim com base em delimitações político-administrativas, adotada pelos poderes 

públicos municipais.  

Isto posto, os estudos de Camarano e Abramovay (1999) e de Veiga (2002) 

problematizam as balizas adotadas pelos municípios em comparação aos parâmetros 

internacionais, em virtude das características sociais, geográficas e econômicas não 

serem consideradas. Conforme argumentam Camarano e Abramovay (1999), pelo 

critério político-administrativo, adotado nacionalmente, possibilitar a classificação de 

diversas pequenas comunidades como localidades urbanas, inclusive sedes distritais, 

fomenta-se uma desconsideração pelo meio rural.   
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De forma semelhante, em sua obra “Cidades Imaginárias: o Brasil é menos 

urbano do que se calcula”, Veiga (2002) questiona a definição de rural seguida pelos 

censos, ao afirmar que as características rurais não são fielmente consideradas por 

essas pesquisas. Conforme propõe o autor, se os indicadores majoritariamente 

empregados por organizações internacionais e por outros países, tais como 

localização, densidade demográfica e cultura camponesa fossem utilizados, a 

população nacional considerada urbana corresponderia, conforme o levantamento do 

IBGE em 2000, à 58% e não 81,2%. 

Apoiado nessas considerações, em 2017 o IBGE5 promoveu uma análise 

experimental para compreender quais números seriam obtidos com uma nova 

tipologia, a partir dos resultados do censo de 2010. Os dados apresentados no 

relatório sugeriram que 76% da população brasileira seriam habitantes das cidades, 

contra 84,35% apresentada oficialmente no censo.  

É importante ressaltar que, os critérios adotados nacionalmente para a 

classificação dos espaços, somados às consequências dos processos históricos 

ocorridos ao longo das últimas décadas e à ideologia desenvolvimentista ainda 

reconhecida em determinados discursos político-econômicos, reforçam o pressuposto 

de um campo já desocupado. Dentre as consequências, há o fortalecimento da 

isenção das esferas governamentais e civis na promulgação de políticas públicas, 

medidas de desenvolvimento e outros projetos para esses espaços, à medida que o 

campo é enxergado como um espaço desimportante.  

Os empecilhos que dificultam o reconhecimento dos direitos dos sujeitos que 

habitam o campo, ao mesmo tempo, supervalorizam a cidade como tipologias e 

adjetivos hegemônicos. Portanto, a sensação de um território do campo despovoado, 

auxilia na inviabilização dos seus sujeitos e, por sua vez, faz com que a criação de 

medidas sociais, projetos econômicos e políticas públicas sejam pouco eficazes ao 

destoarem da realidade em que estão postas.  

Nesse caminho, os resultados dos levantamentos oficiais promovem reflexões 

ao evidenciar a desigualdade socioeconômica que atinge os domicílios do campo. De 

acordo com o censo do IBGE de 2010, o rendimento nominal6 da população citadina 

 
5 IBGE. Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira 
aproximação. Rio de Janeiro, 2017. 
6 Para gerar as informações a respeito do rendimento médio das populações “rurais” e “urbanas”, o 
IBGE (2010) adotou a categoria: “valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade, com remuneração, segundo a situação do domicílio”.  
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foi de R$ 1.293,69, enquanto no campo, o rendimento foi 54% a menos, ficando em 

R$ 595,66. Quando incluímos todos os habitantes, tanto os indivíduos com rendimento 

quanto sem remuneração, a diferença foi ainda 7% maior, sendo a média de R$ 

833,00 na cidade, em oposição à R$325,22 no campo.   

Tendo em vista duas pesquisas recentes (ARRUDA, MAIA, ALVES, 2018; 

MAIA, BUAINAIN, 2015), outras questões fundamentais7 para compreender a 

contemporânea vulnerabilidade social no campo foram abordadas: o limitado acesso 

à saúde, a falta de boas oportunidades de trabalho no campo, a nova composição 

familiar. Segundo Arruda, Maia e Alves (2018), ao investigar a diferença do acesso à 

saúde entre as populações do campo e da cidade, entre o período de 1998 a 2008, 

as desigualdades sociais se mostram evidentes. Quando comparado com a população 

citadina, o acesso à saúde no campo é inferior por múltiplos fatores, especialmente, 

por questões estruturais que dificultam a oferta dos serviços básicos pelo estado. Do 

mesmo modo, os camponeses classificaram a própria saúde de forma inferior. Esse 

contraste é realçado por questões socioeconômicas que impactam esses sujeitos, 

pertinentes à baixa renda e escolaridade (ARRUDA, MAIA, ALVES, 2018).  

De forma a quantificar o acesso à saúde, Arruda, Maia e Alves (2018) adotaram 

três categorias para a análise: fatores relacionados à maior ou menor condição do 

indivíduo para utilizar dos serviços de saúde; fatores intrínsecos à necessidade de 

usufruir dos serviços, incluindo a percepção de sua própria necessidade e, por último, 

fatores relacionados aos indicadores sociais. Essas categorias são capazes de 

apresentar informações que ultrapassam a esfera da saúde pública. Os estudos 

também mostraram que ao longo do período analisado o acesso à saúde melhorou, 

embora, não foram transformações consideráveis, uma vez que, para os autores, a 

oferta e o consumo dos serviços médicos são questões essenciais para o bem-estar.  

Por sua vez, o estudo feito por Maia e Buainain (2015) visou analisar as 

mudanças demográficas entre as décadas de 1990 a 2010, observadas, sobretudo, a 

partir de uma notória diminuição do número médio de membros nos domicílios em 

ambos os contextos. Para o campo, entre as principais explicações para a nova 

configuração da família rural figuram: a diminuição da taxa de fecundidade, a 

fragmentação das famílias, a modernização da produção agrária, as desigualdades 

 
7 Um outro fator, a oferta de escolarização no campo, será abordada de forma mais complexa no tópico 
seguinte deste capítulo.  
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sociais e a maior oferta de trabalhos em centros urbanos (MAIA, BUAINAIN, 2015). A 

respeito do último fator, a possibilidade de obter estabilidade econômica e maiores 

rendimentos nas cidades, além do maior prestígio social desses empregos, é capaz 

de atrair a migração camponesa para grandes e médias cidades.  

Outrossim, Maia e Buainain (2015) argumentam que a decisão de deixar a 

localidade pode ser explicada pelo desequilíbrio entre a cidade e o campo em 

aspectos da infraestrutura e da qualidade de vida. Por conseguinte, com o processo 

migratório são gerados problemas sociais para ambos os espaços. Em relação às 

cidades, as adversidades dizem respeito ao seu crescimento não planejado e caótico. 

No campo, apesar do fortalecimento das práticas advindas da agricultura familiar, a 

migração dos jovens camponeses dificulta o desenvolvimento das estruturas 

produtivas sustentáveis para as pequenas unidades, dado que, a população 

camponesa se mostra cada vez mais velha e não há indivíduos suficientes para 

herdarem e sucederem as atividades rurais.  

Sobre o envelhecimento da população, os estudos de Camarano e Abramovay 

(1999) demonstraram que a população do campo se tornou mais velha e mais 

masculina pelo predominante fluxo migratório das camadas jovens, especialmente 

das mulheres. A justificativa para a preponderância feminina, conforme autores, deve 

ser estudada baseada nas especificidades regionais, entretanto, eles apontam 

algumas hipóteses. Em primeiro lugar, com a expansão do setor de serviços, as 

mulheres migraram em busca de empregos em residências ou empresas. O segundo 

aspecto dialoga com a dificuldade vivenciada pelas mulheres camponesas em 

extrapolar os trabalhos domésticos, ou se tornarem agricultoras, quando permanecem 

na residência paterna. Por fim, estatisticamente, as mulheres tendem a ter trajetórias 

escolares mais longas e, dada as limitadas oportunidades escolares no campo, são 

atraídas para os centros urbanos.  

Cientes dos obstáculos práticos e teóricos que assolam o campo, sobretudo, 

por discursos que o representam de forma estereotipada, relacionando-o à incivilidade 

e ao atraso econômico e social, é importante ressaltar os trabalhos contemporâneos 

das áreas da geografia e da sociologia, preocupados em apresentar novas bases 

analíticas (ABRAMOVAY, 2000; MARTINS, 2012; FERNANDES, 2006; OLIVEIRA, 

2004; CARNEIRO, 2008). Ao campo não cabe mais a estrita concepção romantizada 

de um espaço bucólico, marcado pela tranquilidade, falta de informação e simplicidade 



25 

 
 

da infraestrutura. Outrossim, o campo não pode ser reduzido ora como um espaço 

arcaico da ótica da produção capital, composto somente por relações de violência, em 

que só se vivem camponeses agressivos e revoltados, por exemplo, como as 

narrativas que estigmatizam o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). Também, deve-se combater a visão, ainda difundida, que reconhece o espaço 

campesino somente pela ótica do agronegócio, excluindo as pequenas comunidades 

e dinâmicas sociais. 

Segundo Campos (2014), são diversos fatores modernos que alteram as 

dinâmicas nesses espaços, como: a existência de redes elétricas de energia e a 

ampliação do seu acesso, a modernização das estradas e o crescimento da estrutura 

capitalista em áreas mais distantes. Assim, as formulações teóricas contemporâneas 

são fundamentais para refletir sobre a atualidade do campo, ainda que, segundo a 

autora, existam diferentes perspectivas voltadas para a sua compreensão, como o 

“continuum rural-urbano”, “rurbano”, “novo rural”, “semirural” etc., capazes de 

identificar pontos convergentes.  

Nessa direção, apesar das diferentes bases teóricas sobre o território, há 

características comuns que auxiliam a reflexão, seja a partir da paisagem, dos valores 

culturais, da lógica familiar ou, ainda, na forma de se relacionarem com a natureza e 

com a comunidade. Abramovay (2000), ao debater a ruralidade, reforça a necessidade 

de reconhecer as características do campo não a partir da concepção de progresso, 

como uma etapa de uma linha temporal do desenvolvimento, e sim por meio das suas 

características próprias, das dinâmicas de povoamento com baixa densidade e da sua 

importância para o espaço urbano. Ademais, os valores rurais, progressivamente, são 

quistos pela sociedade (ABRAMOVAY, 2000).  

No mesmo sentido, o trabalho de Ariovaldo Oliveira (2004) discorre em 

oposição a tese de uma inevitável, e em curso, urbanização do campo no Brasil, 

difundida tradicionalmente por parte dos estudiosos da área. Apesar de reconhecer a 

tendência de urbanização do país e a preponderância das atividades e dos valores 

urbanos na sociedade atual, Oliveira (2004) argumenta que o campo ainda persiste 

em meio às atividades agrícolas e aos iminentes conflitos ligados ao capitalismo. 

Outro estudo responsável por analisar as mudanças no campo e propor uma 

base teórica para refletir sobre esse objeto/contexto é o de Maria José Carneiro 

(2008). Segundo a autora, com base nas transformações evidenciadas pelas 
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pesquisas recentes, é possível questionar alguns pressupostos da sociologia rural: as 

tradicionais distinções entre o binômio campo-cidade e a generalização do urbano, 

devido à “urbanização do rural”.  Através de uma análise da literatura, Carneiro (2008) 

propõe como alternativa o uso dos termos rural (como categoria de pensamento) e 

localidade, sendo o segundo o termo mais apropriado quando se faz referência a 

determinado ambiente, visto que a palavra permanece isenta de ideias já 

estabelecidas e não determina a natureza do espaço.  

O rural pode ser entendido como uma categoria de pensamento manifestada 

nas ações cotidianas, nas formas de pensar e na maneira em que os sujeitos são 

orientados (CARNEIRO, 2008). Com isso, a ruralidade pode ser observada 

simultaneamente com os determinados territórios em que se esperam 

correspondência sociocultural, ou pode ser percebida em outros espaços, a partir dos 

habitus8 ali existentes. De tal modo, a referência cultural é uma baliza que se destaca 

para entender a definição dada pelos próprios indivíduos para a categoria e as 

características incorporadas em suas realidades sociais.  

As formas de se portar e de agir nos espaços chamados de rurais variam de 

acordo com a posição social e a origem dos atores. Porém, de acordo com Carneiro 

(2008), posição e origem não são os únicos fatores responsáveis pelas formas de agir 

e pensar nessas realidades do campo. Pelo contrário, os espaços, os sujeitos e os 

seus costumes têm se mostrado cada vez mais múltiplos, tornando inviáveis as 

análises dicotômicas. Em outras palavras, o capital econômico, cultural e social, 

acrescidos da configuração individual do ator em seu local, são fatores necessários 

para compreender as maneiras como os bens materiais e simbólicos de determinado 

território são incorporados.  

As considerações de Elisa Guaraná de Castro (2009), em direção análoga, 

demonstram a importância de os jovens residentes no campo serem compreendidos 

dentro dos processos que permeiam as construções identitárias e suas inquietações 

internas e locais, como no que diz respeito às influências que valorizam o meio urbano 

e os seus modos de vida, em oposição às configurações sociais típicas do campo, por 

exemplo, para a autora, pelas relações de hierarquia e de autoridade que perpassam 

os núcleos familiares do campo, especialmente, ao chefe da família. Assim, a análise 

 
8 O conceito de habitus tem como referência a obra bourdieusiana e será, nesta dissertação, 
apresentado na seção 1.3: “Aportes sociológicos sobre a escolarização”. 
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sobre a juventude do campo é fundamental para analisar o esvaziamento do campo e 

as teorias que superestimam os jovens camponeses como os principais responsáveis 

por este deslocamento, enquanto colocam as questões conjunturais, os programas 

políticos e as desigualdades sociais presentes no país em segundo plano.  

Por outro lado, ainda para Guaraná de Castro (2009), a juventude do campo é 

uma parcela fundamental nos processos de organização política dos movimentos 

sociais voltados para as lutas e participações políticas do contexto campesino. Para 

tanto, no Brasil, são estes movimentos sociais os protagonistas no fomento às ações 

e contribuições pensadas para/pela juventude camponesa, pois, além de estimularem 

a organização política, reforçam as suas identidades como sujeitos do campo.  

Segundo Carneiro (2008), ainda que as trocas culturais entre espaços com 

bases simbólicas distintas resultem em transformações, elas não se caracterizam 

necessariamente na ruptura da identidade e dos modos de se expressarem no mundo. 

A categoria espacial passa a ser compreendida como mais uma variável na análise e 

não limita, assim, o universo das possibilidades à resultados predeterminados. De 

forma sintética, ao pensar sobre a ruralidade, é importante ponderar que, tanto a 

permanência das características culturais da localidade, quanto a incorporação de 

outras práticas e valores, caracterizam um dinâmico processo.  

Tal processo implica um movimento em duas direções, nas quais se 
identificam, de um lado, a reapropriação dos elementos da cultura 
local a partir de uma releitura possibilitada pela emergência de novos 
códigos e, de outro, a apropriação pela cultura urbana de bens 
culturais e naturais do mundo rural, produzindo, assim, uma situação 
que pode contribuir para alimentar a sociabilidade e reforçar os laços 
com a localidade. Desse encontro podem surgir também expressões 
culturais singulares que representariam a síntese ou a combinação de 
universos culturais distintos, mas que sustentam noções de espaço e 
de tempo sociais diferentes um do outro (CARNEIRO, 2008, p. 35). 

A heterogeneidade das relações sociais desenvolvidas nesse universo social 

solicita compreensões que não fiquem restritas às delimitações do espaço físico. Com 

isso, para Carneiro (2008), as novas ruralidades precisam relacionar o espaço com a 

formação da identidade individual e coletiva dos atores.  Fernandes (2006), porém, 

argumenta que os sujeitos produzem espaços a partir da diversidade das relações 

com os elementos naturais, com a cultura, política e a economia e, dessa forma, 

também são compostos por esses espaços.  
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Para Fernandes (2006), as relações do campo não podem ser entendidas de 

forma isolada, sem levar em consideração que as relações sociais, compostas por 

diversas intenções, constituem um movimento indissociável em que os espaços, 

territórios e lugares são produzidos e, ao mesmo tempo, produzem novas relações 

sociais. Assim, são esferas interdependentes capazes de gerar uma compreensão do 

todo. Cabe, portanto, ao pesquisador delinear o objeto estudado, especialmente 

quando se opta pelo conceito de espaço, visto que por espaços podem ser entendidas 

configurações de diversas naturezas, inclusive imateriais.  

O autor ainda defende o uso da perspectiva geográfica para o conceito de 

território, pois, enquanto outras áreas do saber analisam o conceito a partir de uma 

dimensão, para a Geografia, ele é multidimensional. Ou seja, o entendimento do 

campo como território ultrapassa a perspectiva da produção de mercadorias, uma vez 

que diante da perspectiva territorial, o campo pode ser reconhecido, nas palavras de 

Fernandes (2006, p. 2) “como espaço de vida, ou como um tipo de espaço geográfico 

onde se realizam todas as dimensões da existência humana”. 

Dito isto, ressalta-se que o contexto do subdistrito investigado nesta pesquisa 

será compreendido em sua pluralidade geográfica, social e cultural a partir das 

contribuições ponderadas anteriormente, sobretudo, as de Carneiro (2008) e 

Fernandes (2006), que defendem o caráter multidimensional dos espaços do campo, 

apesar das suas singularidades do ponto de vista conceitual, dando ênfase aos 

aspectos identitários, às dinâmicas socioculturais e as suas relações com o espaço 

físico, apesar das suas especificidades e diferenças teóricas.  

Portanto, as pesquisas recentes ampliaram as ferramentas conceituais para 

analisar a heterogeneidade das relações sociais desenvolvidas nos espaços 

habitualmente reconhecidos como áreas rurais. Nesses estudos, os impactos das 

transformações sociais, econômicas e tecnológicas são levados em consideração 

com o intuito de repensar quais são, hoje, as barreiras e as possibilidades do termo 

rural como categoria de análise.  

 Nessa direção, com base nas contribuições de Whitacker (2010) em relação às 

dimensões de existência, ao longo deste trabalho optamos por utilizar os termos 

cidade e campo em oposição à urbano e rural, uma vez que, de acordo com o autor, 

os conceitos do primeiro par complementar citado, cidade e campo, podem ser 

entendidos como formas espaciais, a partir da capacidade de representar a 
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concentração e a dispersão destes universos. Por sua vez, os termos urbano e rural 

significam processos e fenômenos e dizem respeito às construções simbólicas e 

manifestações culturais.  

Além do mais, para Biazzo (2008, p. 145), mesmo que sejam adotadas por 

institutos oficiais, como o IBGE, as categorias urbano e rural dificultam a compreensão 

da realidade, pois, “ao contrário do campo e da cidade, ou melhor, de espaços 

campestres e citadinos, urbano e rural não podem ser mensurados ou delimitados, 

sequer analisados, porque não são substantivos”.  

Nesse sentido, localidades mais afastadas dos grandes eixos urbanos ou 

agroindustriais, por exemplo a comunidade que será estudada nesse trabalho, não 

podem receber o mesmo tratamento teórico-prático de outros espaços hegemônicos. 

Assim, aproximar as análises das realidades gerais e regionais camponesas com a 

promulgação de medidas e políticas públicas podem melhorar a qualidade de vida das 

suas populações e assegurar os seus direitos sociais, uma vez que, especialmente à 

esfera estatal, compete fornecer ações que viabilizem o desenvolvimento da 

independência econômica, bem como possibilitem o acesso de qualidade à saúde, 

habitação e educação.  

Com esse trabalho, em específico, interessa-nos compreender o universo da 

educação no campo e as relações entre comunidade e escola. Para isso, no decorrer 

dos próximos tópicos iremos abordar os impasses históricos e hodiernos enfrentados 

pelos camponeses em seus processos de escolarização. 

 

1.2 Desigualdades escolares e políticas educacionais no campo 
 

Ao longo da segunda metade do século XX, as pequenas localidades do campo 

passaram por grandes transformações, sobretudo, ao serem afetadas pela inserção 

dos modelos capitalistas de produção. Com a escassez de medidas públicas voltadas 

para o desenvolvimento das localidades camponesas, as desigualdades 

socioeconômicas foram acentuadas. Para tanto, no campo nacional, os indivíduos não 

deixaram de ser impactados diante dos processos de industrialização e urbanização 

vivenciados no país, responsáveis por promover o aumento da pobreza, da violência 

e da exclusão social. 

Baseados na compreensão de que a vulnerabilidade social da realidade 

camponesa se tornou uma questão pertinente à sociedade brasileira, nos interessa, 
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de forma específica, analisar uma das suas esferas: a educação escolar nesses 

espaços. Com base nas pesquisas teóricas do campo educacional, nos censos da 

educação e em outros relatórios nacionais, evidencia-se, assim, uma histórica 

assimetria escolar entre os contextos cidade e campo, sendo múltiplos os desafios 

enfrentados ainda hoje pela escolarização nos espaços campesinos (BOF, 2006).  

Nesse sentido, as adversidades relacionadas à educação dos camponeses se 

tornaram questões essenciais tanto para os pesquisadores quanto para os 

movimentos sociais na luta por políticas públicas e na ocupação dos debates 

acadêmicos (ARROYO et al.; 2009; BOF, 2006), por exemplo, tendo em vista as 

investigações sobre a precariedade do transporte escolar, oferta escolar (posto que, 

em 2001 no Brasil, 50% das crianças de 10 a 14 anos da área rural frequentavam a 

escola com atraso), na análise do desempenho educacional (também em 2001, a 

proficiência em Português e Matemática dos alunos camponeses do ensino 

fundamental II era inferior em torno de 20% do que daqueles residentes na cidade), 

da infraestrutura das escolas e das alternativas educacionais propostas por 

movimentos sociais do campo9.  

Ao longo do século XX no Brasil, segundo Célia Vendramini (2004), poucas 

foram as medidas voltadas para o enfrentamento dos problemas que afetam as 

escolas situadas no campo, como a ausência de professores qualificados e a falta de 

insumos escolares adequados. Na mesma direção, para Damasceno e Beserra 

(2004), os projetos educacionais direcionados para essa população ao decorrer do 

século XX não alcançaram as metas propostas, sobretudo, pela falta de alinhamento 

e descontinuidade das suas medidas.  

Ainda assim, se em proporções quantitativas, o campo não foi suficientemente 

contemplado com políticas e projetos voltados para a oferta escolar, já em aspectos 

qualitativos, conforme levantaram Antunes-Rocha e Santos (2021), foram realizados 

trabalhos e projetos fundamentais no decorrer das últimas duas décadas do século 

XX, responsáveis por fomentar melhorias no que dizem respeito à educação no 

contexto do campo, protagonizados, sobretudo, pelos próprios sujeitos do campo em 

meio às lutas e demandas pela sobrevivência dos seus modos de vida. 

Em um estudo mais recente, Vendramini (2015) argumenta que, em 

comparação com o século anterior, o início do século XXI foi marcado por diversas 

 
9 Outros dados que evidenciam as desigualdades mencionadas serão expostos ao decorrer deste capítulo. 
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conquistas relacionadas às políticas públicas específicas para a educação no campo. 

Porém, apesar dos avanços legislativos, de acordo com a autora, parte dos antigos 

entraves enfrentados por essas populações ainda não podem ser esquecidos no que 

diz respeito aos interesses por melhorias da educação escolar. 

Assim, com a intenção de melhor compreender os avanços e os desafios da 

educação no campo, a seção seguinte, a partir de um panorama histórico sobre o 

século XX, visa estudar o descompasso das políticas públicas educacionais, bem 

como os projetos de educação propostos para/por essas populações.  

 
1.2.1 Iniciativas educacionais para o campo brasileiro: um breve histórico 

do século XX.  
 

Nas primeiras décadas do século XX, surgiram os primeiros esforços nacionais 

para o desenvolvimento de uma educação específica para os contextos rurais, com o 

movimento denominado ruralismo pedagógico e, entre os seus principais expoentes, 

figuram os intelectuais Sílvio Romero, Alberto Torres, Sud Mennuci e Carneiro Leão. 

Essa corrente emerge com a intenção principal de conter as dinâmicas migratórias 

dos trabalhadores do campo para as cidades, seduzidos pelo desenvolvimento 

industrial (MOLINA, ANTUNES-ROCHA, 2014, LEITE, 1999). Ao defender a oferta da 

educação de forma gratuita para os filhos dos trabalhadores, os intelectuais ruralistas 

acreditavam que a nação iria se desenvolver, ao mesmo tempo em que promoveria a 

equidade social, a partir da capacitação dos sujeitos para a realização do trabalho 

agrícola, sobretudo, do setor agroexportador.  

Na verdade, segundo Carmo e Rangel (2013), a ideia difundida pelo ruralismo 

pedagógico em prol da permanência dos trabalhadores no campo, foi assumida por 

agroexportadores e apoiada por parte da elite urbana e de outros setores da 

sociedade, com a intenção de conservar a riqueza do setor agrícola e de combater os 

problemas sociais da cidade, agravados pelo êxodo rural.  

Dessa forma, para Campos (2014), quando o ensino era ofertado em escolas 

campesinas, crianças e jovens se deparavam com infraestruturas precárias e 

professores desmotivados em trabalhar em condições adversas. Por sua vez, o 

ruralismo pedagógico preocupava-se, e assim centralizava, a responsabilidade mais 

no professor rural do que no investimento público. Com a premissa de promover uma 

educação de qualidade e de valorização da vida no campo, era esperado, pela 
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corrente ruralista, que o professor residisse na própria comunidade e que assumisse 

as responsabilidades educativas, sem, na maioria das vezes, contar com políticas e 

investimentos por parte do poder público. 

Nesse sentido, com a criação da Sociedade Brasileira de Educação Rural em 

1937, durante o mesmo período da consolidação do Estado Novo (1937-1945), o país 

buscou conter o êxodo rural, promover e valorizar a arte e o folclore desses territórios 

e, a partir de missões de caráter assistencialistas, expandir os esforços para 

alfabetizar a população camponesa. De acordo com Leite (1999), mais preocupados 

com a propagação de ideais cívicos, este e outros programas desenvolvidos sob a 

égide das ideias propostas pelo ruralismo, durante a Era Vargas (1930-1945), não 

resultaram em reais transformações na educação ofertada. 

Portanto, devido ao limitado apoio orçamentário da estrutura estatal em relação 

ao necessário, às questões ideológicas e à preferência estatal por investir na 

escolarização nas cidades, o ruralismo pedagógico não alcançou resultados 

adequados na tentativa de promover uma educação de qualidade, perdendo espaço 

nos debates educacionais na passagem da década de 1930 até 1940.  

Do período pós-segunda guerra mundial até o início da ditadura militar 

brasileira (1945-1964), a influência continental dos Estados Unidos ergueu-se sobre o 

Brasil, diante de acordos realizados entre os dois países, visando a modernização da 

agricultura e o desenvolvimento técnico-científico agrícola (DAMASCENO, 

BESERRA, 2004) deste último. Com isso, a vertical política estadunidense, inclinada 

para os países intitulados subdesenvolvidos, tinha a intenção de estimular a 

dependência do mercado brasileiro ao ditar a lógica econômica, incentivando a 

compra de maquinários e da tecnologia, a partir da perpetuação de um discurso que 

caracterizava o imaginário do Brasil como um país com vocação agrícola, pautada na 

produção de larga escala.   

Isto posto, foram criados programas e projetos direcionados para a educação 

rural, como a Comissão Brasileira-Americana de Educação das Populações Rurais 

(CBAR) em 1945, ou ainda, a Associação Brasileira de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ABCAR), em 1956. Por parte do Estado, outra iniciativa tomada se 

deu com a primeira sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), 

em 1961 (nº 4.021/610), responsável por incumbir a escolarização das crianças e 

jovens camponeses aos governos municipais. De forma geral, segundo Leite (1999), 
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as escolas rurais continuaram subordinadas à concepção pedagógica urbana, 

enquanto os recursos financeiros permaneceram escassos devido às limitações 

orçamentárias das prefeituras. 

Durante as décadas de 1950 e 1960, os programas extensionistas rurais foram 

pensados para além da preocupação com a educação, incluindo propostas de 

melhoria das questões sociais e das produções agrícolas (CAMPOS, 2014). Em sua 

maioria, os programas de Educação Rural eram utilizados para difundir as ideologias 

dominantes do governo estadunidense, embora nenhuma tendência ideológica tenha 

vingado, contribuindo, inclusive, para fomentar correntes educacionais antagônicas às 

dominantes, transmitidas por atores dos campos nos ambientes desses projetos 

(DAMASCENO, BESERRA, 2004).  

É nesse sentido que, insatisfeitos com os programas destoantes da realidade 

camponesa, com a desigualdade social acentuada pela modernização do campo e 

com a fragilidade das escolas nesses espaços, emergem ações educativas populares 

motivadas, também, pela defesa da reforma agrária - como nas lutas articuladas pelas 

Ligas Camponesas a partir de 1945. Assim, em defesa da educação popular e anterior 

à instauração do Regime Militar, em 1964, destacam-se os Centros Populares de 

Cultura (CPC), o Movimento de Cultura Popular (MCP) e o Movimento de Educação 

de Base (MEB). Parte desses programas tiveram a colaboração da Igreja Católica, 

bem como a influência das ideias propostas por Paulo Freire para alfabetizar os 

indivíduos socialmente vulneráveis.  

Os movimentos populares, ao priorizarem uma perspectiva educativa 
que considerava as peculiaridades sociais dos povos do campo e da 
população pobre, desempenhou papel importante na tentativa de 
reverter o quadro das desigualdades educacionais e sociais do país.  
No entanto, com a ditadura militar, esses movimentos foram 
silenciados, extintos e desarticulados, contribuindo para que o cenário 
da educação rural continuasse estagnado, sem progressos” 
(CAMPOS, 2014, p. 27) 

Dessa forma, o período ditatorial foi responsável por censurar os movimentos 

educacionais de caráter popular, com a intenção de fomentar uma educação moral-

cívica, pautada pelo controle social. Como nas décadas anteriores, a educação para 

o contexto campesino nesse período ficou marcada pela precária atenção estatal com 

as políticas públicas e programas educacionais, exceto, segundo Carmo e Rangel 
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(2011), pela tentativa de alfabetização em massa, personificada pelo programa do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).  

Ainda em relação aos planos da ditadura, o período foi marcado pela 

predominância da concepção desenvolvimentista10, em que se acreditava na 

superação do campo como um processo inevitável, sendo, de tal modo, 

desnecessário o investimento para a educação dessa população. Assim, foram 

descartados, tanto um investimento semelhante àquele voltado para as cidades, 

quanto um plano político-pedagógico específico para a realidade camponesa. A partir 

das informações apresentadas por Andrade e Di Pierro (2003), as diferenças entre a 

educação para a cidade e para o campo eram nítidas: ao final da década de 1970, o 

ensino obrigatório foi ampliado para oito anos, embora, para as escolas no campo, foi 

especificada a oferta de, ao menos, quatro séries fundamentais.  

Durante os últimos anos do período ditatorial, algumas iniciativas educativas 

surgiram no campo em determinados estados, de forma independente ao governo 

central, como as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e as Casas Familiares Rurais 

(CFRs)11, que ainda estão vigentes ao longo do território nacional. Segundo Campos 

(2014), essas iniciativas operam com o objetivo de se adaptarem às necessidades e 

ao conhecimento de suas localidades e possuem ideias parecidas com aquelas 

adotadas pelos movimentos de educação popular pré-ditadura. 

Entretanto, foi somente com a redemocratização, a partir da segunda metade 

da década de 1980, que os movimentos sociais reconquistaram o espaço no debate 

político em busca de avanços para educação, trabalho e questões referentes à vida 

no campo de forma geral. Assim, na década de 1990, além das EFAs e CFRs, foram 

criadas outras propostas voltadas predominantemente para o campo, como Escola 

Ativa12, Proformação13 e Política de Nucleação que foram ampliadas ao longo do 

território nacional e receberam, inclusive, o apoio do governo. 

 
10 Ideologia abordada no tópico anterior deste texto.  
11 Para mais informações, cf. (SILVA; MORAIS; BOF, 2006). 
12 “O Escola Ativa, um programa específico para as escolas multisseriadas, que utiliza metodologia 
adaptada da experiência colombiana da Escuela Nueva. Até 2003, o modelo havia sido implementado 
pelo programa Fundescola do Ministério da Educação em 4.302 escolas multisseriadas rurais” (SILVA; 
MORAIS; BOF, 2006, p. 76). 
13 “Proformação, um programa de habilitação de professores, a distância, destinado a professores sem 
habilitação que atuam de 1ª a 4ª série e classes de alfabetização nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. A maior parte (80%) dos 35 mil professores atendidos encontram-se atuando em zonas rurais.” 
(SILVA; MORAIS; BOF, 2006, p. 76). 
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Por consequência, em vista das décadas anteriores, a educação no meio rural, 

demasiadamente integrada aos interesses das elites e das oligarquias rurais (LEITE, 

1999), passa a ser repensada de forma crítica e participativa por movimentos sociais 

compostos, sobretudo, pelos próprios camponeses, por exemplo, com a organização 

do MST nas décadas finais do século XX e a crescente consolidação do movimento 

como ator político após as reivindicações, sobretudo, durante o mandato de Fernando 

Henrique Cardoso. 

De forma inicial, foi durante o processo de transição do regime ditatorial para a 

democracia, com a participação de diversas esferas da sociedade, que a Constituição 

de 1988 ratificou a educação como direito de todos os cidadãos, legitimando o esforço 

camponês por uma educação pautada na equidade e na especificidade dos sujeitos. 

Porém, a promulgação de normas específicas para a educação no campo se deu, 

contudo, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, ao afirmar que conteúdos 

curriculares e metodologias devem estar relacionados às demandas e interesses dos 

alunos e à natureza do trabalho nessas localidades. Por sua vez, os calendários 

escolares, de acordo com a LDB, devem respeitar as lógicas próprias da comunidade. 

Ainda sobre o documento, afirmam Andrade e Di Pierro (2003, p.8), “ao reconhecer a 

diversidade sociocultural (...) preconizando uma formação básica que contemple as 

especificidades regionais e locais, a LDB abriu espaço à inovação pedagógica no meio 

rural”.  

Outra conquista da luta camponesa se efetivou com a formulação do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), de caráter federal, em 1998. 

Com o objetivo de fomentar a educação nas escolas assentadas da Reforma Agrária, 

com aspectos e metodologias específicas para o campo, o Programa foi responsável 

por formar educadores para os assentamentos e ofertar a educação formal, em seus 

diversos níveis, para jovens e adultos (MOLINA, ANTUNES-ROCHA, 2014). Em 

Minas Gerais, por exemplo, o Pronera foi responsável por ofertar 25 cursos, sendo 17 

para a educação básica, seis voltados para a Educação Superior, de modo que Mais 

de seis mil pessoas foram contempladas (ESMERALDO; MOLINA; ANTUNES-

ROCHA 2017). Ainda em Minas Gerais, o curso de Licenciatura em Educação do 

Campo foi fundamental para a criação do programa presente em 43 universidades 

brasileiras: o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 

do Campo (PROCAMPO). 
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Para tanto, a importância do Pronera e do Procampo se justificam por terem 

incentivado novos debates, projetos e epistemologias na área acadêmica, superando 

tradicionais paradigmas devido à entrada dos indivíduos do campo - historicamente 

excluídos - nos espaços hegemônicos de produção científica. Nesse aspecto, os 

indivíduos são reconhecidos pelos seus saberes, se tornam agentes da sua história e 

deixam, assim, de serem enxergados tão-somente como objetos de pesquisa.    

É em relação a este cenário que parte das reivindicações dos atores do campo 

são contempladas, possibilitando a consolidação das propostas político-pedagógicas 

próprias do contexto do campo, por exemplo, da categoria Educação do Campo, 

defendida por intelectuais da área e, sobretudo, por movimentos do campo (ARROYO 

et al.  2009). Pautada no questionamento da ideia de cidade como sinônimo de 

superioridade e no combate à tradicional concepção de Educação Rural - reconhecida 

pela transposição unilateral dos ideais da educação urbana para o espaço do campo 

-, a Educação do Campo visa o desenvolvimento das escolas localizadas no campo e 

das suas ações pedagógicas, bem como a formação de profissionais específicos para 

a atuação no campo.   

Em Minas Gerais, estado onde a vigente investigação está sendo desenvolvida, 

a Educação do Campo é contemplada por diretrizes instituídas em Resolução SEE Nº 

2820 promulgada em 11 de dezembro de 2015 (MINAS GERAIS, 2015). A partir do 

documento, as escolas que atendem majoritariamente alunos do campo, inclusive na 

sede dos municípios, são reconhecidas como estabelecimentos do campo. Em seus 

20 artigos, a resolução aborda questões como o transporte escolar, a definição de 

população e escola do campo, além de indicar que a escolarização deve, de 

preferência, ser ofertada na própria comunidade, em oposição à nucleação de escolas 

e à transferência de estudantes. 

De forma comum, a Educação do Campo contribui para a valorização das 

identidades das suas populações - agricultores familiares, quilombolas, indígenas, 

ribeirinhos, assentados, atingidos por barragens, caiçaras etc. -, ao promover a 

construção política-pedagógica de forma participativa, coerente e sustentável na 

localidade. Assim, as escolas do campo extrapolam a tradicional função de oferta da 

escolarização, ao ampliar a noção de educação e integração social na comunidade.  
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Dessa forma, a educação defendida é pautada pelo protagonismo14 das 

comunidades, escolas e atores, em defesa da educação do e no campo. Conforme 

discorrem Molina e Antunes-Rocha (2014, p. 225), essa perspectiva educacional é 

necessária para a superação da desigualdade nesses espaços: 

O referencial que ilumina a Educação do Campo germina, nasce e 
frutifica na/da luta pela terra, pelos direitos a uma vida digna, pela 
relação igualitária entre homens e mulheres, pela distribuição 
igualitária da renda e dos bens produzidos pela sociedade de forma 
justa. Uma luta histórica que os movimentos sociais contemporâneos 
resgatam ressignificam e atualizam em função da leitura de que a 
desigualdade social, econômica e política aumenta, fica mais aguda 
ao longo do tempo, descortinando que não há saídas dissociadas da 
superação do capitalismo. 

Além do mais, a Educação do Campo pode ser compreendida pela sua 

capacidade analítica, ao gerar uma lente de observação - e de ação - da realidade, 

das práticas e das políticas educacionais das populações do campo. Essa capacidade 

de incitar ações potentes é defendida por Caldart (2020) ao discorrer sobre a função 

social das Escolas do Campo. Para a autora, a Escola do Campo é capaz de ser uma 

alternativa ao “caminho usual dos negócios”, ao promover relações transformadoras 

e orgânicas, tanto do ponto de vista humano quanto natural. Se por um lado a escola 

é um território marcado pelas disputas ideológicas do seu entorno, por outro, ela pode 

ser capaz de fomentar o respeito ao modo de vida da população do campo e de 

cultivar valores democráticos e humanos.  

Nessa direção, a característica multidimensional da Escola do Campo converge 

com o interesse dessa investigação15: pensar a escola no campo para além do 

fenômeno estrito da escolarização, de modo a compreender os significados da escola 

para os moradores de uma comunidade.  

Para tanto, interessa também a compreensão das desigualdades sociais e 

escolares impostas às populações moradoras de contextos camponeses e os modos 

 
14 Salientamos a importância dos movimentos sociais na participação do Fórum Nacional de Educação 
do Campo (FONEC). Também, ressaltamos duas publicações recentes, importantes na organização 
de fontes: “Dossiê Educação do Campo: documentos 1998-2018”, de 2020 e “Memória dos 20 anos da 
Educação do Campo e do Pronera”, de 2018. 
15 Em relação aos conceitos de “do Campo” e “Rural” para se referir à Educação e às Escolas nesses 
espaços, ao longo deste trabalho, optamos por adotar um termo alternativo: Educação/Escolas no 
campo. Ainda que as recentes propostas legislativas adotem o uso do termo “do Campo”, levamos em 
consideração a característica defendida pelos movimentos sociais, em que a existência de uma 
“Educação/Escola do Campo” demandaria um ideal político-pedagógico singular – característica esta 
que não está presente na escola a ser analisada por nós –, para se distanciar das tradicionais “Escolas 
Rurais”. 
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como elas afetam os processos de escolarização e, de um modo mais amplo, a vida 

campesina. 

 

1.2.2 Desigualdades educacionais e outras ameaças ao campo 
 

As trajetórias recentes das diretrizes, programas específicos e políticas 

públicas educacionais, impulsionadas pela pressão dos movimentos sociais do 

campo, sobretudo, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

possibilitam falarmos no avanço e fortalecimento da legislação voltada para a 

educação dos habitantes do campo.  

Um estudo feito por Carmo e Rangel (2013) em São João Del-Rei, Minas 

Gerais, realizado em um contexto do campo, levou em consideração as memórias dos 

pais sobre a escolarização vivenciadas por eles, em comparação com a escolarização 

dos seus filhos, e teve como um dos seus resultados, relatos de algumas melhorias 

na educação de hoje, principalmente no que compete à estrutura dos prédios 

escolares. Também foi concluído que as famílias enxergam na escola a possibilidade 

de um futuro melhor para os seus filhos, ainda que, devido às dificuldades estruturais, 

ela não seja vista com tanta atratividade, nem faça muito sentido, contanto que ensine 

as operações fundamentais (CARMO, RANGEL, 2013). 

Assim, se por um lado, as estruturas escolares para o campo se transformaram 

ao longo do século XXI, por outro, conforme analisa Célia Vendramini (2015), do ponto 

de vista prático, os avanços estão longe de resolver os problemas dessas 

comunidades, devido aos aspectos relacionados ao limite orçamentário por parte das 

esferas governamentais, à descontinuidade dos programas propostos e às falhas dos 

planejamentos. Em relação aos trabalhos científicos, apesar da crescente participação 

da academia nesses debates, Vendramini (2015) aponta que uma parte dos esforços 

acadêmicos se limitou em produzir análises idealizadas e simplistas, de forma que os 

projetos não contemplavam a difusão do conhecimento consolidado historicamente. 

A desigualdade escolar entre a cidade e o campo se mostra evidente quando 

acessamos os censos e os relatórios brasileiros, sendo os índices de analfabetismo16 

 
16 Em dados obtidos no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2020), com base no Censo de 
2010, a taxa de analfabetismo da população brasileira com 15 anos ou mais de idade, na realidade do 
campo, era de 22,84%, enquanto nas cidades, a taxa era de 7,12%. Em Minas Gerais, o estado do 
sudeste com a maior taxa de analfabetismo das populações camponesas, 17,90%, a população citadina 
analfabeta, com 15 anos ou mais de idade, era de 6,59%.  
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e abandono escolar, por exemplo, maiores entre as crianças e jovens do campo17. De 

acordo com os dados do Censo Escolar de 2010, 44% dos estudantes brasileiros que 

moram no campo estavam com atraso escolar. No mesmo período, em contexto 

citadino, porém, a taxa de distorção idade-série era menor, de 28%. Uma década 

depois, o Censo Escolar de 2020 demonstrou a manutenção da desigualdade em 

relação à distorção idade-série entre a cidade (35%) e o campo (21%), em âmbito 

nacional. 

Em Minas Gerais, de acordo com o Censo Escolar de 2010, a distorção idade-

série nos anos finais do ensino fundamental, no campo, afetava 37% dos estudantes 

desses espaços, enquanto, nas cidades, os estudantes com atraso escolar eram 28%. 

Ainda em relação a distorção idade-série em Minas Gerais na segunda etapa do 

ensino fundamental, a diferença entre os contextos diminuiu na década seguinte, 

conforme evidencia o Censo Escolar de 2020: nas escolas citadinas, a taxa era de 

18%, já nas escolas situadas no campo, 19%.  

Em relação à infraestrutura, o Censo de 2020 revelou que apenas 16% das 

escolas no campo do país possuem bibliotecas, 15% possuem quadras de esportes e 

29%, sala para os professores. Do outro lado, 46% das escolas da cidade possuem 

bibliotecas, 46%, quadras e 76%, sala para os professores. No Estado de Minas 

Gerais, a diferença de infraestrutura entre as escolas dos dois contextos também é 

nítida. Entre as escolas citadinas, 69% possuem bibliotecas, 52%, quadras de 

esportes e 80%, sala para professores. No campo, por sua vez, apenas 33% possuem 

bibliotecas, 27%, quadras e 43%, sala para professores.  

Os dados sobre a desigualdade educacional no campo corroboram com os 

argumentos utilizados por pesquisadores para explicar parte do movimento migratório 

de jovens camponeses (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999; ZAGO, 2016). Dito de 

outra forma, as famílias dos alunos e os próprios jovens, limitados pela baixa oferta 

escolar no campo, migram para as cidades em busca de prosseguirem com os 

estudos, motivados por melhores oportunidades de emprego. 

Os estudos de Alvarenga e Cordeiro (2015) apontam o entrelaçamento do 

esvaziamento do campo brasileiro com outro fenômeno: o fechamento das escolas no 

campo, processo acelerado entre os anos de 2003 e 2013, em que trinta por cento 

dessas unidades escolares foram fechadas em todo o país. Conforme argumentam 

 
17 INEP, 2019 
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as autoras, o fechamento de escolas está diretamente relacionado com a crescente 

prática da nucleação escolar. Como consequência, há impactos socioespaciais para 

os sujeitos e as suas localidades e, em situações mais graves, culmina na 

desterritorialização das populações camponesas. Alvarenga e Cordeiro (2015) ainda 

chamam a atenção para a necessidade de pesquisas que abordem de forma mais 

próxima o fechamento de escola, visto que, a escola no campo, nesse sentido, é um 

território de disputa física e simbólica.  

Relacionada intrinsecamente ao fechamento das escolas, a política de 

nucleação consiste na transferência dos alunos das escolas localizadas no campo 

para outras unidades – geralmente a escola-núcleo está situada nas cidades – com a 

justificativa de proporcionar a igualdade de oportunidades educacionais e, ao mesmo 

tempo, reduzir gastos da máquina governamental. De caráter vertical, a política de 

nucleação é efetivada sem a consulta aos estudantes, às famílias e/ou professores, 

e, como provável consequência, há o fechamento da instituição.  

Assim como lembra Alexandra Campos (2014), a nucleação das escolas pode 

ser vista como problemática ao passo que as famílias locais - majoritariamente 

detentoras de pouco capital econômico e escolar - possuem, nos fortes vínculos 

desenvolvidos com as escolas isoladas e na estreita comunicação com o corpo 

pedagógico, uma estratégia de incrementar a escolarização dos seus filhos. Do 

mesmo modo, o fim das atividades escolares é visto de forma negativa pela maioria 

dos moradores. Cientes da importância da instituição em seus múltiplos aspectos, a 

comunidade se organiza e resiste (CAMPOS, 2014, KREMER, 2011).  

Na mesma direção, trabalhos contemporâneos problematizam as políticas 

responsáveis pelos fechamentos desses estabelecimentos escolares (PERIPOLLI, 

ZOIA, 2011; ANDRADE, BARBOSA FILHO, FARIA 2020).  Entendido como o prelúdio 

para o apagamento das comunidades camponesas, a desativação das escolas 

demonstra ser um processo inerente às questões da conjuntura social, ao estimular, 

dessa forma, o deslocamento das famílias camponesas para as sedes municipais 

(PERIPOLLI, ZOIA, 2011).  

Andrade, Barbosa Filho e Faria (2020) indicam que, com o fechamento das 

escolas, além do esvaziamento demográfico, os danos socioculturais se refletem nas 

formas de socialização das crianças, na inserção do transporte escolar e no fim de um 
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espaço/patrimônio da comunidade. Portanto, por parte dos governos, a lógica 

funcionalista mercadológica sobrepõe os valores e os direitos desses sujeitos.  

Além da nucleação, há também processos mais difusos no interior do fenômeno 

da fragilização das escolas no campo e, consequentemente, da reprodução das 

desigualdades sociais e escolares, como, por exemplo, o fechamento de 

determinadas etapas ou séries escolares com a transferência dos alunos para outras 

instituições de ensino. Na maioria dos casos, tanto a nucleação, como a transferência 

de determinada etapa escolar para outras escolas, pode ser problemática para os 

estudantes, as famílias e os profissionais da instituição. As crianças e jovens 

transferidos enfrentam longos trajetos em estradas precárias, e não são raros os 

relatos de preconceito e exclusão no novo ambiente (ARROYO et al., 2009). Ao 

mesmo tempo, enquanto as escolas passam pelo fechamento de algumas turmas, a 

comunidade também sofre impactos, até econômicos, pois, muitos funcionários são 

moradores da localidade.  

Em síntese, compreender as nuances do fechamento de determinadas etapas 

da escola e como as comunidades impactadas se movimentam em defesa dos 

estabelecimentos são, inclusive, dois objetivos da nossa pesquisa, já que, a escola do 

subdistrito aqui pesquisado passou por um processo de transferência dos alunos do 

ensino fundamental II para uma outra unidade. Assim, mesmo com o fortalecimento 

das legislações no século XXI, em defesa da permanência da escolarização na própria 

localidade, os estudos revelaram um destoante e crítico fenômeno de fechamento 

desses prédios. As análises e os levantamentos estatísticos, por conseguinte, 

demonstram a fragilidade das escolas públicas situadas no campo perante o interesse 

dos governos em reduzir os custos com a educação.  

Destarte, os obstáculos à escolarização no campo brasileiro são complexos e 

perpassam a vulnerabilidade socioeconômica, os problemas de ordem política e a 

desigualdade escolar entre o contexto cidade e campo. Com isso, a luta por melhorias 

na escolarização das populações do campo e pela garantia dos avanços 

recentemente conquistados, traduzidos pela concepção de Educação do Campo, é 

fundamental para combater os muitos problemas históricos: 

1) localização geográfica das escolas, em sua grande maioria, 
distantes da residência dos estudantes. 2) precariedade dos meios de 
transporte e das estradas. 3) baixa densidade populacional em alguns 
territórios rurais. 4) fechamento de milhares de escolas do campo na 
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última década. 5) formação dos educadores/as e organização 
curricular. 6) pouquíssima oferta de vagas para os estudantes do 
campo nas séries finais do ensino fundamental e médio. 7) poucos 
recursos utilizados na construção e manutenção das escolas do 
campo. 8) Recuo da agricultura familiar e avanço do agronegócio. 9) 
utilização cada vez maior de agrotóxicos. 10) investimentos em 
sementes transgênicas, em detrimento das sementes crioulas. 
(SANTOS, 2017, p. 213)  

Nesse sentido, apoiados nas clássicas contribuições sociológicas sobre os 

diversos aspectos da educação escolar, bem como baseados em aportes mais 

recentes, estudaremos, na seção a seguir, as dinâmicas dos processos de 

escolarização e as estratégias adotadas pelas famílias em sua relação com a escola, 

sobretudo no campo, a fim de melhor compreender os desafios e as possibilidades da 

relação escola e comunidade. 

 

1.3 Aportes sociológicos sobre a escolarização 
 

Em virtude do nosso interesse em analisar o prisma educacional do contexto 

investigado, em especial, as disposições próprias dos membros da comunidade diante 

da importância da escola em seu domínio físico, escolar e simbólico, partiremos, 

assim, de aportes sociológicos. A princípio, nesta seção, nos interessa estudar as 

teorias sobre os processos de escolarização e os desafios das famílias populares na 

promoção da educação dos seus filhos, sobretudo, aquelas dinâmicas ocorridas nos 

espaços do campo, diante das suas condições socioeconômicas.  

Os esforços científicos empreendidos pela Sociologia da Educação 

contribuíram para a compreensão das desigualdades escolares em seus múltiplos 

aspectos, seja ao questionar a promessa de democratização das oportunidades de 

ensino e evidenciar o papel da escola como reprodutora e legitimadora das 

desigualdades sociais (BOURDIEU, 2005; 2007), ou ao alargar a importância dos 

atores sociais, dos territórios e das dinâmicas específicas de cada família no que diz 

respeito às estratégias adotadas na escolarização dos seus filhos (LAREAU, 2007, 

THIN, 2006, 2010; ÉRNICA, BATISTA, 2012; LAHIRE, 2008, SILVA, 2003, 

NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002).  

Com o intuito de abordar a influência do aspecto sociocultural e econômico das 

famílias diante da escolarização das crianças e jovens, partimos do estudo de Cláudio 

Nogueira e Maria Alice Nogueira (2002), de forma a refletirmos, posteriormente, sobre 
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os percalços existentes nas dimensões escolares no campo. Segundo os autores, o 

sociólogo Pierre Bourdieu foi um dos principais expoentes do combate à ideia de que 

o êxito educacional é precedido por dons naturais. Apesar das limitações da teoria 

bourdieusiana perante os desafios contemporâneos, o sociólogo francês foi 

fundamental para o seu campo ao fomentar um novo paradigma. Dessa forma, 

conforme argumentam Nogueira e Nogueira (2002), para Bourdieu, a origem social 

dos indivíduos está intrinsecamente relacionada com o nível de sucesso adquirido 

pelos estudantes. Ou seja, condições mais propícias ou menos propícias para o 

desenvolvimento escolar, estão diretamente associadas ao grau do investimento 

promovido pelas famílias, com as referências culturais trazidas pelos alunos e com a 

bagagem social de determinado grupo.  

Para Bourdieu (2007), a família e a escola são duas instâncias fundamentais e 

inseparáveis para a formação das competências necessárias para um dado contexto 

e momento. Na sociedade, a distinção social é legitimada à medida em que existem 

crenças e valores predominantes, inclusive perpetuada pelas esferas da família e da 

escola. Dessa forma, os grupos sociais que estão mais próximos desses valores, ou 

que possuem os capitais prestigiados, ocupam os espaços de melhor posição na 

hierarquia social. Conforme afirma Bourdieu (2007, p.83), “as possibilidades de utilizar 

e "rentabilizar" a competência cultural nos diferentes mercados contribuem, em 

particular, para definir a propensão para os investimentos "escolares"”.  

Ainda para Bourdieu (2005), as disposições mentais e práticas específicas de 

cada grupo, e o seu pertencimento social, estão relacionados com o habitus - 

categoria utilizada pelo autor para explicar as ações e os pensamentos dos atores e 

das camadas sociais para além da individualidade ou do determinismo. Isto posto, o 

habitus está relacionado com os processos de socialização do indivíduo em seu 

ambiente sócio-histórico e se forma, inicialmente, no ambiente familiar. Constituído 

por disposições internalizadas, o habitus direciona as maneiras de pensar e de agir 

dos indivíduos. Dessa forma, para além das disposições mentais, o habitus se dá na 

incorporação das experiências do indivíduo e, apesar de ter características 

duradouras, ele também é mutável.  

Em relação à educação, tendo em vista o acúmulo das experiências e os 

valores incorporados em condições particulares de cada “classe”, as formas como os 

grupos sociais vislumbram e/ou planejam os resultados possíveis e investem na 
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escolarização dos filhos são distintas (BOURDIEU, 2005). Em vista disso, a adoção 

de determinadas dinâmicas e estratégias de escolarização variam conforme os 

habitus familiar e de classe, somados aos níveis dos capitais culturais, econômicos e 

sociais. Assim, a partir desse raciocínio, é provável que as famílias detentoras dos 

valores mais próximos daqueles prestigiados pela educação escolar, tenham mais 

facilidade no acompanhamento e fomento à escolarização dos seus filhos.  

Dito de outra forma, a escolarização para as crianças pertencentes aos grupos 

sociais prestigiados culturalmente, seria mais parecida com o habitus familiar 

internalizado desde a infância, possibilitando resultados melhores na escola, inclusive 

nos julgamentos morais e culturais do mundo escolar (NOGUEIRA e NOGUEIRA 

2002). Portanto, crianças e jovens das camadas populares, normalmente menos 

favorecidos de capitais culturais, encontrariam maiores complicações no decorrer das 

suas trajetórias escolares, ao não identificarem, na escola, valores análogos aos seus, 

adquiridos na socialização familiar. 

Assim, os julgamentos morais e discriminatórios que acometem os estudantes 

das camadas populares, estão presentes também nas avaliações realizadas pelos 

professores, nos conselhos pedagógicos, no tratamento em sala de aula e em outros 

episódios do cotidiano escolar. Segundo Bourdieu e Saint-Martin (2015), os sistemas 

classificatórios são incorporados e reproduzidos pelos professores sem que percebam 

ou se questionem acerca dos critérios adotados para além do rendimento 

acadêmico. O estudo de Bourdieu e Saint-Martin (2015), dessa forma, contribui para 

demonstrar como os adjetivos sociais são ressignificados pelos professores e 

transformados em adjetivos escolares durante o julgamento avaliativo.  

Isto posto, a estrutura social legitimada é incorporada pelos diversos indivíduos, 

segundo os autores, ao demonstrarem como o espaço escolar, incluindo os 

professores, não estão isentos da formulação de julgamentos pejorativos capazes de 

gerar o afastamento das camadas populares da escola e de reproduzir desigualdades. 

Nessa direção, essa ideia converge com a defesa de uma formação própria para os 

professores atuarem nas escolas do campo (MOLINA, ANTUNES-ROCHA, 2014), 

pois, professores formados em contexto citadino promoveriam, com os estudantes 

camponeses, tratamentos dissonantes por possuírem características mais distantes 

do seu pertencimento social.  
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Outra consideração sobre as camadas populares, grupo social em que a maior 

parte da população analisada nesta dissertação está inserida, a população 

camponesa, diz respeito ao baixo investimento voltado para a educação dos seus 

filhos. Segundo Bourdieu (2005), as experiências habituais do grupo demonstram uma 

improvável chance de sucesso, além de demandarem um esforço e um investimento 

muito maior quando comparados com as classes médias e com as elites.  

Como dito anteriormente, os estudos de Bourdieu (2005, 2007) foram 

importantes para combater o paradigma que naturalizava as desigualdades sociais e 

escolares, enquanto, com bases em análises quantitativas, o sociológico fundou uma 

teoria sólida e ampla para responder às questões das diversas esferas da vida. Desse 

modo, ele também foi responsável por estimular novas questões pertinentes à área 

sociológica, como no campo da educação. Ressaltamos, nesse sentido, a importância 

da teoria aqui apresentada para compreendermos os habitus próprios da comunidade 

estudada, em conformidade com o espaço social e com a escolarização. Outrossim, 

os trabalhos de Bourdieu (2005) auxiliam na compreensão da instituição escolar ante 

às suas limitações no combate às desigualdades educacionais e sociais, sendo até 

mesmo a escola responsável por reproduzir essas disparidades.  

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos 
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, 
segundo a ideologia da "escola libertadora", quando, ao contrário, tudo 
tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de 
conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 
desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social 
tratado como dom natural (BOURDIEU, 2005, p. 41). 

Todavia, Cláudio Nogueira e Maria Alice Nogueira (2002) alertam para dois 

limites teóricos do pensamento bourdieusiano, que impedem uma investigação mais 

harmônica diante dos diversos desafios da realidade contemporânea. O primeiro 

aspecto, assinala os autores, se dá pela diversidade das lógicas escolares e das 

estratégias adotadas pelas famílias, sendo impossível reduzir essas lógicas à 

categoria de classe social, de tal modo que, o habitus de classe e o habitus familiar 

não podem ser reduzidos à correspondência direta e invariável. O segundo limitante 

argumentado por outros autores, de acordo com Nogueira e Nogueira (2002), defende 

que a consolidação e a transmissão do habitus familiar não ocorre de forma direta, 

automática, sem as devidas singularidades, modificações e limitações do seu alcance.  
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Nessa direção, emergiram estudos de natureza qualitativa na Sociologia da 

Educação, interessados em compreender os planos microssociológicos e atender às 

novas demandas das diferentes realidades sociais e escolares. Segundo Marlice 

Nogueira (2011), embora a categoria social deva ser considerada, os estudos 

contemporâneos também ponderam os múltiplos fatores existentes na dinâmica 

familiar e nas estratégias educativas dos pais em direção aos seus filhos, como no 

trabalho do sociólogo Bernard Lahire (2008).  

Para Lahire (2008), as relações sociais e os processos de escolarização 

constituem aspectos heterogêneos ante as configurações internas das famílias. Logo, 

além do capital cultural, os empreendimentos científicos interessados em 

compreender o sucesso escolar, devem ser formados por análises de outras variáveis, 

por exemplo, da ordem moral doméstica e das formas de autoridade familiar. Do 

mesmo modo, as investigações também devem levar em consideração as maneiras 

em que os capitais sociais, culturais e econômicos e os habitus são transferidos e 

incorporados, de acordo com as circunstâncias de ordem material e psicológica.  

Em consonância com a necessidade de se ampliar os fatores responsáveis por 

explicar a distinção educacional, Daniel Thin (2006) argumenta que as camadas 

populares possuem lógicas socializadoras próprias, diversas e, muitas das vezes, 

diferentes e contraditórias em relação às lógicas desenvolvidas pela instituição 

escolar. Para o autor, enquanto a função pedagógica das escolas é caracterizada, nas 

sociedades modernas, por uma forma de socialização predominante, compostas por 

características bem delimitadas, por outro lado, a socialização familiar das camadas 

populares ocorre em momentos cotidianos, no ambiente do dia a dia, em ações 

educativas não planejadas18. Assim, segundo Thin (2006, p. 215), a relação família-

escola nas camadas populares é marcada pela assimetria de poder entre as 

categorias socializadoras da forma escolar e das famílias populares: 

Essa confrontação entre dois polos (o polo das lógicas escolares e o 
polo das lógicas populares) é, ao mesmo tempo, o encontro entre um 
polo dominante e um polo dominado, o que justifica a proposição de 
uma confrontação desigual (Thin, 1994a). Ela é desigual no sentido de 
que as práticas e as lógicas escolares tendem a se impor às famílias 

 
18 Posto que as socializações familiares nos grupos populares ocorrerem no cotidiano das relações em 
comunidade (THIN, 2006), nos interessa a reflexão sobre a especificidade da socialização familiar em 
âmbito rural. Também, almejamos compreender os reflexos para a comunidade aqui estudada diante 
das lógicas escolares dominantes, visto que a socialização promovida pela escola isolada, a princípio, 
não têm lógicas próprias do/no campo, como aquelas defendidas pela corrente da Educação do Campo.  
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populares. Ela é desigual no sentido de que os pais, tendo pouco (ou 
nenhum) domínio dos conhecimentos e das formas de aprendizagem 
escolar e dominando mal as regras da vida escolar, são, não obstante, 
obrigados a tentar participar do jogo da escolarização, cuja 
importância é grande para o futuro de seus filhos. 

Desse modo, ao demonstrar a diferença de poder entre as duas instâncias 

socializadoras, bem como os esforços dos pais das camadas populares em se 

adaptarem às exigências das escolas, o trabalho de Thin (2006) contrapõe o duvidoso 

pensamento de que as famílias populares não se preocupam com a educação dos 

filhos. Portanto, as apropriações de socialização pelas camadas populares devem ser 

compreendidas dentro das lógicas específicas e dos seus esforços diante das lógicas 

dominantes, à medida em que a relação família-escola das camadas populares deve 

ser percebida dentro da sua ambivalência. Em outras palavras, é fundamental 

considerar o viés da socialização popular como dominada diante da escolar, ao 

mesmo tempo em que, as relações não podem ser restritamente ponderadas diante 

da dicotomia dominados e dominantes (THIN, 2010).  

Em síntese, diante dos pressupostos de uma sociologia da relação família-

escola, fundada principalmente por aportes bourdieusianos, para melhor compreender 

os processos de escolarização das camadas populares, não basta só analisar as 

categorias de pertencimento social, mas também as dinâmicas familiares internas e 

as lógicas socializadoras das famílias e das escolas – pautas fundamentais no cerne 

dos pensamentos defendidos e propostos pela Educação do Campo, ao valorizar a 

aderência entre os saberes próprios das comunidades camponesas e as suas lógicas 

particulares com a atuação escolar ofertada nestes espaços. 

 Nesse sentido, os estudos apresentados anteriormente demonstraram que, a 

tensão vivenciada por famílias populares em sua relação com a escola pode ser 

acentuada de acordo com aspectos particulares, mas, sobretudo, segundo a maior ou 

menor distância entre as lógicas valorizadas pela educação escolar e os processos 

de socialização desenvolvidos no interior da atmosfera familiar. 

Em comunidades camponesas, portanto, tradicionalmente impactadas pela 

vulnerabilidade social e pela transferência acrítica dos valores urbanocêntricos para 

as suas escolas, conforme veremos na seção a seguir, os processos de escolarização 

evidenciam as diferenças entre habitus familiar e o habitus escolar e afetam, inclusive, 

os significados que os moradores constroem sobre a escola e a escolarização.  
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1.3.1 Escolarização e relação família-escola no campo 
 

Se por um lado, os estudos da Sociologia da Educação sobre a escolarização 

e a relação família-escola se consolidaram com o passar das décadas, seja por 

análises de escala quantitativa ou qualitativa, por outro, os estudos que contemplam 

o campo ainda carecem de maiores interesses sobre o universo escolar e as 

estratégias de escolarização adotadas por essas famílias camponesas (CUNHA, 

2009). Dessa forma, o presente trabalho se justifica pela tentativa de compreender as 

desigualdades escolares e os obstáculos comuns às famílias camponesas, perante 

as diferenças entre a forma escolar e as lógicas socializadoras familiares, bem como 

as singularidades das famílias da comunidade em questão.  

Neste contexto, o trabalho de Maria Amália Cunha (2009) visou contribuir para 

o fortalecimento dos estudos versados na temática camponesa, ao investigar as 

narrativas dos graduandos de uma turma do curso de licenciatura do campo, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de forma a contemplar a agência dos 

próprios indivíduos. Para a autora, a socialização familiar desses grupos promove 

interações com a escola que extrapolam os saberes escolares, devido às 

necessidades cotidianas e os seus usos.  

Entretanto, a relação família-escola no campo é marcada por tensões e 

dificuldades, assim como percebemos em Thin (2006), uma vez que a forma escolar 

desconsidera o tempo e a lógica do trabalho camponês, tal como os períodos de 

plantação. Além da pouca escolarização das famílias, da vulnerabilidade social e da 

precária infraestrutura dessas escolas, para Cunha (2009), a lógica escolar destoa da 

realidade do campo, maiormente, pelos aspectos valorizados pela escola não serem 

congruentes com um espaço caracterizado pela realidade da subsistência, onde, 

consequentemente, o trabalho é mais valorizado.  

Na mesma direção, Nogueira e Silva (2021), a partir de entrevistas 

semiestruturadas e da análise de relatórios educacionais, investigaram escolas 

localizadas em distritos e subdistritos de um município, marcadas pelos altos índices 

de distorção idade/série. Nesses contextos, as análises evidenciaram como as 

atividades ligadas ao trabalho, bem como a própria ética do trabalho em relação às 

lógicas educativas, vigoravam nas famílias mais vulneráveis dessas comunidades, 

sobrepondo às lógicas escolares. Assim, para os gestores das escolas entrevistadas, 
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a distorção idade/série está associada aos fatores escolares e extraescolares, 

próprios das realidades sociais dessas comunidades.  

Ainda no tocante ao alto grau do atraso escolar desses estudantes, os motivos 

determinantes para esta distorção identificados por Nogueira e Silva (2021) incluem a 

prevalência da dinâmica do trabalho sobre a importância da educação, a distância das 

moradias em relação à escola, a falta de programas educacionais direcionados para 

estudantes em situação de distorção idade/série, o isolamento geoespacial de alguns 

distritos e subdistritos, dentre outros. Os autores notam, porém, que embora muitas 

famílias enxerguem o trabalho como a ocupação principal para os seus filhos, a vida 

escolar também está presente de forma importante no cotidiano e nas expectativas 

dessas populações.  

Segundo Nogueira e Silva (2021), devido ao universo escolar do contexto 

analisado não ser próximo das temporalidades e dos modos de vida da comunidade, 

as crianças e jovens encontram obstáculos em seus processos de escolarização ao 

não se sentirem acolhidos pelas instituições de ensino. Assim, esses estudantes 

vivenciam os conflitos entre as socializações ocorridas no trabalho, nas culturas 

cotidianas e na escola. Apesar disso, é importante ressaltar a diversidade em que 

esses descompassos acontecem nas famílias camponesas, sobretudo, pela maneira 

em que suas temporalidades e valores se aproximam ou se distanciam. Ou seja, há 

famílias marcadas por dinâmicas mais distantes da forma escolar, enquanto outras 

famílias, por sua vez, transitam entre as dinâmicas urbanas, compartilhando valores 

mais próximos daqueles demandados pela forma escolar.   

De modo similar a Cunha (2009) e Nogueira e Silva (2021), a pesquisa de 

Mônica Rosa (2020) contribuiu para os estudos da escolarização no campo ao estudar 

a importância do trabalho exercido por jovens na lavoura de café, atividade muito 

comum no distrito de São José do Triunfo, em Viçosa, Minas Gerais. Para isso, Rosa 

(2020) entrevistou quatro estudantes (e os seus familiares) do ensino médio, que 

dividem parte do seu tempo entre os estudos e a colheita do café, com o intuito de 

analisar o lugar ocupado pelo trabalho e pela escola nas expectativas desses jovens. 

Os resultados mostraram que a lavoura de café, no distrito, é uma atividade 

fundamental para todas as gerações, desde as mais velhas até os estudantes 

entrevistados na pesquisa.  
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Portanto, semelhante ao exposto pelos aportes citados anteriormente, a lógica 

do trabalho sobressai diante da lógica escolar para esses jovens, inclusive em seus 

projetos de vida. O trabalho é mais quisto por esses estudantes camponeses que, 

além de valorizarem a atividade exercida, enxergam com bons olhos a remuneração 

obtida através da colheita, devido às necessidades socioeconômicas imediatas. 

Segundo Rosa (2020), a desigualdade escolar, presente por diversos fatores 

históricos comuns à educação em espaços campesinos, é acentuada na escola 

observada, por exemplo, devido a incompatibilidade entre o calendário escolar e o 

calendário da colheita, favorecendo o abandono e o atraso escolar. 

Em relação à escolarização e os projetos de futuro das juventudes que habitam 

o campo, analisaremos duas pesquisas desenvolvidas em distritos do município de 

Ouro Preto, Minas Gerais (SOUZA, 2020; LEBOURG, COUTRIM, SILVA, 2021). Em 

sua dissertação, Robson de Souza (2020) analisou as possibilidades e os limites de 

jovens moradores de Santo Antônio do Salto em escolher, na passagem do ensino 

fundamental para o ensino médio, a escola para prosseguirem com os estudos. Dessa 

forma, o trabalho levou em consideração as dinâmicas produzidas pelos jovens e as 

estratégias das suas famílias, com o intuito de investigar os motivos os quais parte 

dos jovens do distrito optaram por estudar em uma instituição federal, em que se é 

demandando o deslocamento diário, enquanto outros adolescentes continuam 

frequentando a unidade escolar da localidade.  

Os resultados alcançados por Souza (2020) mostram que a escolha do 

estabelecimento não foi determinante para gerar projetos de futuro distintos, mesmo 

que, por grande parte dos estudantes, o Instituto Federal seja visto com maior 

prestígio. Os aspectos percebidos por Souza (2020), capazes de incentivar a 

continuidade ou o deslocamento para outra escola/espaço, se relacionam com as 

distintas práticas educativas familiares, com a rede de sociabilidade e com os 

elementos da mídia. Igualmente, a escolha de um estabelecimento de maior prestígio 

não está relacionada exclusivamente com os anseios dos jovens por excelência 

escolar e profissional, mas com interesses próprios das lógicas familiares, do contexto 

social e dos valores da juventude.  

A pesquisa de Lebourg, Coutrim e Silva (2021) também aborda as percepções 

dos jovens do contexto campesino que, com a chegada ao ensino médio, se deslocam 

para escolas localizadas nas cidades. Por um lado, com os novos contatos e com o 
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trânsito em outros ambientes sociais, esses estudantes passam por transformações 

em seus processos de socialização, gerando a ampliação da sua rede de 

sociabilidade. Por outro lado, Lebourg, Coutrim e Silva (2021, p. 87) afirmam que essa 

etapa é valorizada pelas camadas populares, visto que “o ensino médio coincide com 

a última possibilidade de vivenciarem a condição juvenil”, ao contrário das camadas 

médias que tendem a prolongar as trajetórias escolares e a juventude com a entrada 

na universidade. Outrossim, por estarem acostumados com a tranquilidade da sua 

comunidade, essa fase da vida é marcada pelo surgimento de obstáculos que 

ressoam em suas ações e em seus resultados escolares, sobretudo, por se sentirem 

despreparados, o que reforça a necessidade da qualificação da oferta escolar e do 

fortalecimento das identidades camponesas. Mesmo assim, os autores destacam a 

importância dessa nova fase para a população do campo – e para outros grupos 

minoritários – em razão de, ainda hoje no Brasil, a chegada ao ensino médio não ser 

uma realidade para todos.  

Sob o prisma da relação família e escola no campo, não obstante a existência 

de escassos trabalhos, destacamos outras pesquisas desenvolvidas também em 

localidades do campo de Minas Gerais, interessadas em aprofundar os estudos sobre 

as lógicas familiares em relação à escola e à escolarização dos seus filhos (PORTES 

et al., 2012; CAMPOS, 2014; 2019; REIS, 2017).  

A partir de metodologias etnográficas, Portes et al. (2012) desenvolveram 

análises sobre as famílias residentes no povoado de Goiabeiras, São João del-Rei 

(MG), e sobre os modos como esses indivíduos auxiliam na educação dos filhos. Do 

ponto de vista material, foram evidenciados aspectos semelhantes entre essas 

famílias, em contrapartida, do ponto de vista simbólico, foram encontradas práticas de 

escolarização diversificadas, impulsionadas por fatores internos e externos.  

Ao tomarmos a execução das tarefas escolares, o acompanhamento 
da criança efetuado pelos pais no decorrer da execução dessas 
tarefas, a atenção à criança quando ela se refere à escola, o controle 
de um tempo mínimo do trabalho escolar da criança no interior da 
casa, deparamo-nos com distintas famílias, como mostramos 
anteriormente: famílias que deixam as crianças à solta, famílias que 
vivem um desgaste nas relações com a criança em função da escola 
e, por último, famílias que construíram nos filhos disposições 
favoráveis ao bom desempenho escolar (PORTES et al., 2012, p. 12). 

Dentre os elementos capazes de influenciar os processos de escolarização, a 

pesquisa percebeu que aquelas famílias que entravam em contato físico e cultural 



52 

 
 

com a sede municipal, ampliaram as expectativas perante o futuro dos seus filhos. 

Segundo Portes et al. (2012), as práticas de escolarização encontradas nos distritos, 

muitas vezes, ficavam restritas ao necessário para a permanência das crianças e 

jovens na escola - ainda que, para os autores, isso deva ser visto como algo 

significativo, devido ao desamparo social nesses espaços. Logo, a ausência de 

maiores esforços pode ser explicada pela distância entre a socialização escolar e a 

socialização valorizada pelas famílias camponesas, esta última ligada às lógicas do 

trabalho, em que se espera, dos meninos, a ajuda nas atividades braçais, e das 

meninas, o aprimoramento das habilidades domésticas.   

Situada no mesmo distrito, e com a finalidade de entender se o pertencimento 

racial é um fator influenciador no desenvolvimento das práticas de escolarização, o 

estudo etnográfico de Campos (2019) analisou famílias brancas, mestiças e negras 

da localidade. Os resultados identificaram que, ao menos no caso das famílias 

camponesas analisadas, as diferenças de práticas de escolarização não estavam 

relacionadas com o pertencimento racial e sim com outros fatores socioeconômicos e 

culturais existentes em diferentes graus nas dinâmicas familiares. Esse resultado não 

quer dizer que, de acordo com a autora, o pertencimento racial não seja um fator 

influenciador em outras famílias e em outras sociedades.  

Em sua tese de doutorado, Campos (2014) investigou as nuances da política 

de nucleação e os efeitos para as famílias das comunidades em que as escolas foram 

fechadas. Assim, a pesquisa qualitativa evidenciou a fragilidade das relações 

desenvolvidas entre as famílias do campo e o novo ambiente educacional frequentado 

pelos seus filhos – a escola núcleo situada na cidade -, uma vez que, habituados com 

as lógicas sociais próprias da localidade, as famílias esbarram no inédito 

distanciamento físico e cultural 

É possível afirmar que a nucleação alterou o nível de interação entre 
pais e professores, pois, em alguns casos, a figura do professor, 
atrelada a um amigo ou a um vizinho, passou a ser concebida como 
um profissional estranho ao contexto social das famílias (...) O fato de 
as reuniões e festas na escola nucleada concentrarem um número 
maior de pessoas, o que de certa forma implica mudanças na maneira 
dos profissionais conduzirem esses eventos, fez com que essas mães 
se sentissem envergonhadas ou tímidas diante de pessoas até então 
desconhecidas (CAMPOS, 2014, p. 130). 

Por sua vez, a dissertação de mestrado de Maglaice Reis (2017) investigou o 

desempenho escolar dos estudantes, as práticas educativas desenvolvidas no interior 
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das configurações familiares e as dinâmicas próprias da relação família-escola em um 

subdistrito19 de Mariana, Minas Gerais. O povoado em questão tem características 

bem próximas daquelas existentes na comunidade investigada neste trabalho, tanto 

pelos aspectos demográficos quanto pela distância perante a sede municipal.  

Nessa direção, Reis (2017) pautou a sua análise em oito famílias do povoado, 

divididas de acordo com o desempenho escolar dos seus filhos, obtendo, como 

principal resultado, que há, de forma geral, um esforço significativo por parte da 

população camponesa em corresponder às demandas da forma escolar. Ainda que 

essas múltiplas estratégias perpassem por inúmeros desafios, as famílias 

investigadas por Reis (2017) valorizavam e se mobilizaram pela escolarização dos 

seus filhos.  

Em suma, os trabalhos citados anteriormente demonstraram que os atores 

sociais que habitam o campo se preocupam com a educação dos seus filhos. Em 

consequência, essas famílias desenvolvem um conjunto de estratégias diversas com 

a finalidade de responderem às demandas da forma escolar, ou às expectativas desta, 

por mais destoantes que possam ser as socializações entre os âmbitos do cotidiano 

do campo e da lógica das escolas.  

Ressalta-se, assim, devido à heterogeneidade das populações do campo e à 

diversidade dos problemas que acentuam a desigualdade escolar, que mais iniciativas 

científicas continuem investigando os pontos comuns da relação família-escola, os 

processos de escolarização nesses espaços, assim como as questões particulares de 

cada escola/localidade. 

A partir dos estudos analisados, foi possível perceber que a defesa por uma 

educação própria do campo, presente na Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo se mostra necessária perante à desarmonia entre os 

valores da escola e os da comunidade camponesa. Também, é possível sinalizar que 

as relações promovidas entre os atores da comunidade e os profissionais da escola 

ajudam a minimizar a distância entre a socialização familiar e a escolar: esse 

argumento é baseado na pesquisa de Campos (2014), em que, com a Política de 

Nucleação e a transferência dos alunos para as cidades, as famílias se sentem 

acuadas e mais distantes física e simbolicamente do universo escolar.  

 
19 Diante de questões éticas, o nome do subdistrito não foi divulgado pela pesquisadora em sua dissertação.  
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Dessa forma, do ponto de vista da educação escolar, os estabelecimentos de 

ensino situados no campo foram historicamente marcados por insuficientes políticas 

públicas e por recursos orçamentários limitados. Embora as escolas no campo tenham 

sofrido com diversos problemas, por sua vez, usualmente, esses estabelecimentos 

são reconhecidos pela sua resistência e se tornam espaços físicos e simbólicos 

fundamentais para a permanência das comunidades e seus valores característicos 

(KREMER, 2011), especialmente, a partir das lutas dos movimentos sociais do campo 

e dos seus agentes, realçadas pela participação das próprias famílias em defesa do 

espaços do campo e das suas escolas locais.  

Cientes disto, desejamos entender quais são os sentidos atribuídos à escola 

pela comunidade, para além do prisma da instrução e da função estritamente 

educacional da instituição. No próximo capítulo, portanto, vamos revisar os aportes 

teóricos sobre a importância escolar e sociocultural da escola no campo, bem como 

apresentaremos a localidade e o panorama metodológico da pesquisa, a fim de 

sustentar a análise em face da relação escola e comunidade. 
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CAPÍTULO 2. A RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE  
 

A primeira parte deste capítulo revisitará autores como Weber (1973), MacIver e 

Page (1973), Bourdieu (2013), Elias (1980), que enriquecem o debate teórico e nos 

auxiliam na análise da relação entre escola e comunidade a partir dos conceitos de 

comunidade, espaço físico e espaço social. Em uma segunda parte, apoiados no 

entendimento da escola como um espaço sociocultural (DAYRELL, 1996), os 

desencadeamentos da relação escola-comunidade serão analisados com os aportes 

de Amiguinho (2008), Canário (2008) e Gohn (2004). Por fim, o cenário da pesquisa 

será apresentado e contextualizado, bem como as suas particularidades, a fim de 

entender as nuances da relação escola-comunidade na realidade estudada.  

 

2.1 A ideia de comunidade  
 

Com o intuito de compreender os sentidos atribuídos à escola pela população 

moradora do distrito investigado, bem como a sua função social e cultural para os 

indivíduos que convivem com a unidade escolar em diferentes dimensões, 

inicialmente, neste capítulo, discutimos a ideia de comunidade. Para isso, vamos 

revisitar contribuições teóricas sobre a categoria comunidade e a influência dessa 

delimitação socioespacial nos processos socializadores.  

De acordo com a tradicional conceitualização desenvolvida por Weber (1973), 

uma comunidade pode ser compreendida pela capacidade geradora de ações 

alicerçadas por um sentimento de constituição de um todo entre os indivíduos, ainda 

que essas ações realizadas no interior da comunidade possam ser diversificadas e, 

em parte, dissemelhantes. Para Weber (1973), os aspectos comuns aos integrantes 

de determinada comunidade podem ser formados por características subjetivas, de 

caráter afetivo, ou por fatores ligados à tradição. Desse modo, enquanto estiverem 

presentes na maioria dos indivíduos da comunidade, esses aspectos simbólicos são 

responsáveis por sustentar e fomentar princípios de coesão. 

Segundo MacIver e Page (1973), em perspectiva teórica semelhante à adotada 

por Weber (1973), o entendimento de comunidade perpassa pela existência de 

determinada coesão social, de maneira que, a vida social comunitária é estabelecida 

ao conectar os indivíduos por um sentimento de reciprocidade. De jeito similar, os 

fundamentos que cercam a comunidade e influenciam as relações sociais produzidas 
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em seu interior também envolvem questões pertinentes às noções territoriais 

(MACIVER, PAGE, 1973).  

Nessa direção, tanto o princípio da localidade quanto o do envolvimento 

pautado pela solidariedade entre os indivíduos, conforme discorrem MacIver e Page 

(1973), são fundamentais para a existência de uma comunidade, ainda que a 

referência territorial não seja estática para determinado grupo. Outrossim, embora 

seja mais fácil identificar a lógica comunitária em pequenas comunidades, essa 

concepção não se restringe aos grupos de escalas menores.  

Assim, conforme argumentam MacIver e Page (1973), os alicerces da 

comunidade são determinados com base no compartilhamento de disposições 

cotidianas comuns entre os seus participantes, independentemente do tamanho do 

seu grupo, de forma que as relações sociais desenvolvidas individualmente possam 

ser identificadas e reconhecidas pelos outros integrantes da vida social comunitária.  

Na obra Os Estabelecidos e os Outsiders, Elias e Scotson (2000), ao 

investigarem as especificidades do convívio social em uma pequena e homogênea 

comunidade inglesa (em termos de indicadores sociais), analisaram as balizas que 

conferem a configuração de comunidade a um determinado grupo. Nesse sentido, foi 

considerado que as relações comunitárias desenvolvidas entre as pessoas neste 

espaço ocorreram nos processos corriqueiros, como nas atividades de lazer, nas 

práticas religiosas ou nas negociações comerciais, impulsionadas, sobretudo, devido 

ao fato de construírem as suas residências em um mesmo local.  

Segundo Elias e Scotson (2000), a visão estimada de coesão sociocultural, 

entretanto, não exclui a possibilidade de tensões, estigmatizações e desigualdades 

nas relações de poder existentes entre os partícipes da localidade. Os fatores 

históricos, afetivos e políticos, portanto, também devem ser analisados com o 

propósito de questionar quais características reafirmam e/ou problematizam o aspecto 

coletivo da comunidade e, inclusive, dos grupos presentes em seu interior.  

Desse modo, como ressaltado por Elias (1980), os nossos entendimentos sobre 

os processos humanos e sociais podem ser ampliados a partir da investigação 

sociológica, ao analisar e contemplar a historicidade das relações desenvolvidas em 

um determinado recorte. Para tanto, dotadas do conceito de rede de 

interdependências (relações de dependência mútua e de poder entre os indivíduos, 

sejam elas desiguais ou não), as investigações empíricas se tornam fundamentais no 
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sentido de melhor compreender as comunidades. O conceito apresentado diz respeito 

às relações desenvolvidas entre os atores sociais que, por sua vez, são responsáveis 

por criar uma complexa teia de interações humanas. De acordo com Elias (1980), na 

sociedade, tal como em um jogo de xadrez, os movimentos dos jogadores/indivíduos 

influenciam e são influenciados dependendo da ação do outro.  

Em seguida, outro importante conceito para o entendimento das relações 

sociais e as conexões desenvolvidas em um contexto, grande ou pequeno, para Elias 

(1980), é o conceito de configuração social, existente ao considerarmos as redes de 

interdependência, a estrutura, as relações de poder e as normas da realidade 

estudada. Isto posto, o termo configuração ajuda na investigação da interação 

comunitária e auxilia na superação dos pressupostos que distanciam e contrapõem 

os termos sociedade e indivíduo em análises sociológicas.    

Dizer que os indivíduos existem em configurações significa que o 
ponto de partida de toda investigação sociológica é uma pluralidade 
de indivíduos, os quais, de um modo ou de outro, são 
interdependentes. Dizer que as configurações são irredutíveis significa 
que nem se pode explicá-las em termos que impliquem que elas têm 
algum tipo de existência independente dos indivíduos, nem em termos 
que impliquem que os indivíduos, de algum modo, existem 
independentemente delas (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 184). 

Sobre a importância do espaço físico e a sua relação com o espaço social 

serem consideradas nas análises sobre determinada realidade, a teoria bourdieusiana 

sobre o espaço social (BOURDIEU, 2013) colabora para estudarmos como a 

localização geográfica da comunidade investigada neste trabalho impacta nos 

aspectos sociais, econômicos e de poder dos seus agentes. Os seres humanos são, 

ao mesmo tempo, atores sociais e indivíduos biológicos, formados na/por sua relação 

com o espaço social no local em que se inserem (BOURDIEU, 2013).  

Nos esforços sociológicos, o espaço físico de determinada comunidade 

somente pode ser analisado como uma abstração, pois, à medida em que 

determinado local é habitado, as relações sociais passam a existir nesse âmbito 

(BOURDIEU, 2013). A partir deste pressuposto, Bourdieu (2013, p. 136) propôs a 

utilização da categoria espaço físico apropriado, uma vez que, a tarefa de analisar a 

distinção entre o espaço físico e o espaço social não é simples, assim, apesar de 

algumas particularidades, nas palavras do autor, “o espaço social não é o espaço 
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físico, mas ele tende a se realizar de forma mais ou menos completa e exata nesse 

espaço”. 

Por esse ângulo, as análises sobre o espaço físico e a sua relação com o 

espaço social devem levar em consideração os mecanismos de reprodução das 

desigualdades e os aspectos de distinção, à medida em que o espaço físico habitado 

ou frequentado pelo sujeito diz respeito às questões sociais. Em vista disso, Bourdieu 

(2013) afirma que a disposição para se adequar e dominar o espaço físico apropriado, 

em aspectos materiais ou simbólicos, acontece de acordo com o capital possuído pelo 

indivíduo, possibilitando que este se aproxime dos ambientes mais valorizados e, 

simultaneamente, se afaste dos ambientes indesejados, variando de acordo com a 

dimensão do capital possuído.  

Com as transformações dos espaços e das relações sociais nas sociedades 

contemporâneas, os debates sobre o conceito de comunidade se tornam complexos 

e profundos. Os novos estudos, entretanto, não contrapõem totalmente as principais 

contribuições clássicas sobre as características necessárias para o reconhecimento 

de uma comunidade. Pelo contrário, conforme afirmam Peruzzo e Volpato (2009), 

grande parte das teorias recentes reafirmam um sentimento de pertencimento e união 

como requisito para a vida em comunidade, ainda que, algumas ideias sejam 

reformuladas para além da consciência de territorialidade física-geográfica, como as 

reflexões sobre o fator da identidade dos indivíduos e a ampliação do sentimento de 

pertencimento a um território em termos simbólicos. 

É nesse sentido que, para Castells (1999) apud Peruzzo e Volpato (2009), a 

relação comunitária pode ser pensada a partir da capacidade de resistência dos 

sujeitos à individualização típica das realidades contemporâneas globalizadas, 

reunidos pelo vínculo do pertencimento, em defesa de interesses comuns. Assim, a 

partir da comunidade, identidades podem ser geradas por meio dos objetivos comuns, 

como na luta de um grupo por transformações sociais ou por reconhecimento dos seus 

direitos 

Apesar da diversidade teórica, a discussão apresentada sobre o termo 

comunidade, afinal, oferece aportes propícios para analisarmos uma determinada 

realidade, especialmente, pelos trabalhos observarem que, nas pequenas 

comunidades, como no espaço estudado nesta dissertação, há maior possibilidade 

dos sentimentos de solidariedade e reciprocidade serem identificados. Todavia, sobre 
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as comunidades camponesas estritamente, o que dizem as pesquisas? Os 

apontamentos tendem para o mesmo caminho indicado no campo? As comunidades 

no campo se configuram a partir dos mesmos princípios? Portanto, a seguir, iremos 

apresentar estudos acerca desse contexto.  

 

2.1.1 Comunidade do campo  
 

Silva e Hespanhol (2016), ao investigarem as propriedades das comunidades 

intituladas rurais no município de Catalão (GO), retomaram, a princípio, os debates 

clássicos sobre a terminologia comunidade. Nesse sentido, a revisão sobre os estudos 

tradicionais notou que, como um espaço marcado por relações de união, 

reciprocidade e sentimento de pertencimento, o conceito de comunidade se referia 

frequentemente às populações que vivem no campo, onde o compartilhamento das 

tradições, crenças e hábitos tendem a ser mais fortes.  

Para as autoras, nas comunidades rurais, os valores comuns aos participantes 

são passados de geração a geração, de forma que se solidificam e funcionam como 

importantes referências de suas identidades. Outrossim, os laços de parentesco, 

vizinhança e solidariedade desenvolvidos nessas comunidades se mostram mais 

intensos. Deste modo, nas localidades investigadas por Silva e Hespanhol (2016), o 

sentimento de comunidade é fortalecido pelo convívio habitual no núcleo do povoado, 

pela participação dos habitantes nos eventos locais e por uma relativa uniformidade 

do trabalho exercido pelos camponeses.  

Nas comunidades do campo, assim, os valores relacionados ao trabalho com 

a terra e ao sentimento de localidade como um território familiar são aspectos ainda 

possíveis de serem observados nessa realidade, mesmo com todas as 

transformações que dificultam a identificação das especificidades do campo hoje e a 

sua simples oposição aos aspectos ditos urbanos.  

Em concordância com essa concepção, Wanderley (2009) discorre sobre os 

esforços realizados pelos camponeses em defesa do caráter afetivo dos locais que 

habitam, de forma a preservar os valores e as memórias para as futuras gerações. 

Dessa forma, a autora ressalta as ações exercidas em conjunto pelos camponeses, 

principalmente a partir de grupos e de movimentos sociais, que ao se organizarem, 

valorizam as suas identidades e a potência das suas ações políticas.  
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Ainda para Wanderley (2009), é preciso levar em consideração que o campo 

está inserido nas lógicas sociais e econômicas tanto regionais quanto internacionais 

e, portanto, sofrem as influências desses contextos em suas diversas esferas. No 

mesmo caminho, Carneiro (2008) adverte que, com a ampliação e a diversidade das 

relações e das trocas desenvolvidas entre os indivíduos e entre os espaços 

usualmente conhecidos como “rural” e “urbano”, as tentativas de apontar as 

propriedades específicas de cada espaço se tornam empreitadas complexas.  

Entretanto, apesar das influências externas e das lógicas integralizadas que 

acometem até os espaços mais distantes dos centros urbanos, nas palavras de 

Wanderley (2009, p. 289), ainda é possível falarmos de aspectos particulares ao 

campo brasileiro: 

Quando estamos falando de mundo rural, estamos nos referindo a um 
universo socialmente integrado ao conjunto da sociedade brasileira e 
ao contexto atual das relações internacionais. Não estamos, portanto, 
supondo a existência de qualquer universo isolado, autônomo em 
relação ao conjunto da sociedade e que tenha lógica exclusiva de 
funcionamento e reprodução. Porém, consideramos que este mundo 
rural mantém particularidades históricas, sociais, culturais e 
ecológicas, que o recortam como uma realidade própria, da qual fazem 
parte, inclusive, as próprias formas de inserção na sociedade que o 
engloba. 

Nessa direção, de acordo com Carneiro (2008), os processos ocorridos entre 

os universos rurais e urbanos não ocasionam, de forma inevitável, na 

descaracterização das referências culturais e das denominadas qualidades “originais” 

referentes a cada um desses contextos. O que permite dizer que, à vista disso, o 

campo não necessariamente precisa abandonar essa terminologia ao sofrer 

influências ou ao promover trocas, sejam culturais ou econômicas, com as cidades. 

Segundo a autora, há um fator importante que persiste e auxilia na manutenção das 

propriedades socioculturais no campo: a referência cultural específica das ruralidades, 

pois, ao passo em que os indivíduos incorporam essa referência, seja na sua relação 

com o território ou em suas atitudes com os habitantes, as comunidades perduram 

simbolicamente e materialmente.  

Assim, conforme afirma Carneiro (2008), mesmo com a emersão das situações 

conflituosas diante da ampliação das redes de relações entre os indivíduos do campo 

e da cidade, tradicionalmente representados como opostos, há ganhos para o tecido 

social da comunidade. Para a autora, isso significa dizer que o caráter heterogêneo 
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das trocas entre os indivíduos pode contribuir para a consolidação das identidades 

rurais, uma vez que, na relação com o outro, as características específicas do grupo 

são evidenciadas.  

Em síntese, os aspectos identitários e o sentimento de pertencimento se 

mostram importantes fundamentos para compreendermos as comunidades 

camponesas e as suas relações próprias. Desse modo, ao ressaltarmos as 

possibilidades da categoria comunidade para compreendermos as relações sociais 

desenvolvidas por indivíduos pertencentes a um determinado território, desejamos 

investigar quais relações esse grupo desenvolve com a única escola do subdistrito e 

qual a importância desse estabelecimento para a comunidade. Para essa finalidade, 

na próxima seção estudaremos as contribuições teóricas que direta ou indiretamente 

capacitam as abordagens sobre as relações entre a comunidade do campo e a escola 

da localidade, bem como sobre a importância dessa instituição para os habitantes.  

 

2.2 A escola como um espaço de relações  
 

Dayrell (1996) sinaliza que a instituição escolar pode ser analisada como um 

espaço sociocultural, marcada pelo seu caráter dinâmico, em que as relações sociais 

são desenvolvidas na esfera do cotidiano por agentes sociais e históricos. Considerar 

a escola a partir desse olhar significa, portanto, enfatizar a relevância das ações 

humanas, de cada grupo e indivíduo pertencente a essa realidade, na construção do 

espaço escolar em seus diversos aspectos. 

Ao contextualizar a perspectiva da escola como um espaço sociocultural, 

Dayrell (1996) afirma que, até a década de 1980, quando emerge um paradigma que 

deseja superar a dicotomia homem-circunstância, as análises sobre a instituição 

escolar eram predominantemente formuladas a partir das teorias funcionalistas e das 

teorias da reprodução, fundamentadas em uma perspectiva macroestrutural, em que 

os aspectos pertinentes à sociedade capitalista e os seus impactos na estrutura 

escolar eram privilegiados.  

Diante disso, refletir sobre a escola em uma perspectiva sociocultural permite 

compreender a importância de todos os indivíduos envolvidos com a instituição de 

alguma forma, vistos como aspectos fundamentais para a composição desse espaço 

diante da forte influência da estrutura social. Destarte, influenciadas por relações 

escolares e extraescolares, as escolas podem ser analisadas diante da diversidade 
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dos seus significados e dos seus usos por parte dos indivíduos, em um processo 

construído no dia a dia, marcado por episódios ora de tensão, ora de colaboração. 

Portanto, de forma parecida com as relações desenvolvidas em uma comunidade, 

segundo Dayrell (1996, p. 5), os indivíduos que frequentam a mesma escola, “apesar 

da aparência de homogeneidade, expressam a diversidade cultural: uma mesma 

linguagem pode expressar múltiplas falas”. 

Conforme afirma Dayrell (1996), nesse sentido, a escola é organizada por duas 

dimensões coexistentes. A primeira dimensão, sob o prisma institucional, faz com que 

os indivíduos experienciem a homogeneização dos valores e das regras escolares, a 

fim de padronizar as suas ações. Por outro lado, relacionada às ações cotidianas, a 

segunda dimensão abarca as diversidades culturais e sociais presentes na escola, de 

forma que os sujeitos ressignifiquem o estabelecimento e tornem o emaranhamento 

das relações sociais mais complexo e múltiplo.  

Desse modo, o espaço escolar simbólico é constantemente construído e 

reconstruído pela maneira com que os sujeitos criam, se apropriam ou recusam os 

valores da escola (DAYRELL, 1996). No mesmo sentido da escola como um espaço 

em constante formação e reformulação, o estudo realizado por Marques (2013) infere 

que, de forma dinâmica, há outros diversos processos responsáveis por constituir a 

escola, ainda que as relações que aconteçam no cotidiano dos espaços escolares 

possam ser influenciadas pelo seu caráter institucional. 

Refletir sobre a escola como um espaço representativo e físico é importante 

dado que o universo escolar está presente em diversos aspectos da sociedade, seja 

nos planejamentos das famílias para se adequarem às lógicas da vida escolar, seja 

no calendário e no horário das aulas. Conforme argumenta Marques (2013), a escola 

é o palco onde grande parte dos indivíduos da sociedade contemporânea frequentam, 

ou já frequentaram, e é onde diversos processos cotidianos acontecem.  

Nesse sentido, tal como o interesse presente em nossa pesquisa em analisar 

a importância da escola para uma comunidade do campo, as abordagens discorridas 

anteriormente demonstram que os próprios prédios escolares possuem alcances que 

ultrapassam as delimitações físicas. Da mesma forma, esses estabelecimentos não 

estão restritos às relações sociais desenvolvidas só por profissionais e estudantes que 

frequentam o interior da escola e se constituem, de modo mais ou menos visível, em 
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menor ou maior intensidade, pela e na interface com as dimensões cultural e social 

da comunidade em que está inserida.  

Ainda tendo em vista a instituição escolar enquanto um espaço sociocultural, 

os repartimentos físicos das escolas são passíveis de serem ressignificados por parte 

das pessoas que os frequentam. Para Dayrell (1996), com esse processo, os sujeitos 

expressam as formas que compreendem a escola, sobretudo, acentuando a sua 

dimensão como local de encontro. Em relação à comunidade estudada neste trabalho, 

acreditamos que os indivíduos utilizam os espaços da escola de diferentes formas, 

dando a ele diversos sentidos: desde aqueles estritamente escolares, como os 

processos de escolarização das crianças e jovens, até os convívios diários e o 

atendimento às necessidades cotidianas das localidades.  

Portanto, a compreensão do universo escolar e dos laços que permeiam as 

suas dimensões pode ser ampliada, de forma que, as relações desenvolvidas pelos 

atores participantes da escola local, tanto em seu interior, quanto em seu exterior, 

sejam contempladas diante das possíveis relações com o espaço social e físico, com 

seus rituais cotidianos, com o tempo escolar e com o tempo próprio da comunidade.  

Nesse sentido, a fim de corroborar com o nosso estudo no tocante aos aportes 

teóricos sobre a relação da comunidade com a escola, destacamos três dos aspectos 

identificados no estudo de Ferreira, Corrochano e Leite (2015): a) a “integração 

escola-comunidade”, que alimenta o sentimento de pertencimento, aproxima os 

indivíduos e auxilia no desenvolvimento dos interesses comuns à comunidade; b) “as 

ações conjuntas que vão além da reunião”, diz respeito às outras ações e 

planejamentos em que as responsabilidades são partilhadas entre os membros da 

escola e os membros da comunidade, por exemplo, no acompanhamento de 

atividades culturais; e c) sobre o terceiro aspecto, as autoras afirmam que, através da 

dinâmica escola-comunidade, outros encontros participativos podem vigorar, nutrindo 

as lógicas de solidariedade e reciprocidade.  

O estudo feito por Szymanski et al. (2015) sobre a relação entre a escola e a 

comunidade, desenvolvido na perspectiva pesquisa-intervenção, evidenciou como a 

aproximação da escola com as famílias necessita de estratégias específicas, apesar 

do mútuo desejo pela integração entre as duas esferas. Os autores ainda 

identificaram, por parte da comunidade, o apreço pela escola, a valorização e o 
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respeito pelo patrimônio escolar, bem como o alto índice de participação nas reuniões 

e encontros propostos pela instituição.  

Entretanto, embora os aspectos internos e particulares das dinâmicas 

institucionais, sociais e culturais vivenciadas pelos diversos atores sociais sejam 

imprescindíveis para a compressão da relação entre comunidade e escola, é 

necessário que se atente também para a dimensão macrossocial desta relação. 

Falsarella (2018) reflete sobre as possibilidades e os obstáculos teóricos para 

analisarmos a categoria comunidade em sua relação com a escola. De acordo com a 

autora, a vaga compreensão da comunidade como um âmbito estático, caracterizado 

por pessoas semelhantes e reunidas em uma delimitação espacial comum, ignora as 

variantes que influenciam a integração escola-comunidade. Com isto, segundo 

Falsarella (2018, p. 628), além de considerarem os processos locais da comunidade 

e as ações individuais, as análises sobre a relação escola-comunidade devem 

contemplar as características provenientes dos fatores macrossociais.  

Ora, a escola não é constituída por agentes ideológica ou 
politicamente neutros nem homogêneos, nem por vontades individuais 
que decidem pessoalmente as ações escolares. Cada escola está 
imbricada no processo histórico de seu âmbito social imediato e não 
se pode pensá-la de forma isolada. O contexto sócio-histórico de cada 
escola permeia e define, com pesos diferentes em diferentes lugares, 
sua vida diária.  

As características atuais da sociedade capitalista, marcada pela mobilidade dos 

indivíduos e por seu desenraizamento, especialmente nos grandes centros urbanos, 

em que os sentimentos de pertencimento e comunhão se tornam cada vez mais 

escassos, dificulta o reconhecimento de dado aglomerado como uma comunidade, 

sobretudo, em sua relação com a unidade de ensino (FALSARELLA, 2018). 

Entretanto, em relação à realidade investigada neste trabalho, dada às questões 

particulares do contexto do campo, bem como as características próprias da 

localidade, partimos da hipótese de que os sentimentos de pertencimento e de 

comunidade ainda são possíveis de serem identificados.  

Dessa forma, em um primeiro momento, quando nos deparamos com os fatores 

macrossociais que impactam a sociedade camponesa, já expostos neste trabalho, 

torna-se fundamental investigarmos a dimensão escolar em contexto camponês no 

que concerne ao valor atribuído às escolas pelas famílias no processo de 

escolarização dos seus filhos. Além do amplo fechamento das escolas localizadas no 
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campo em todo território brasileiro, ao longo das duas últimas décadas, a 

descontinuidade das políticas públicas, as precárias infraestruturas dos prédios 

escolares e os altos índices de analfabetismo nesse contexto são fatores que 

salientam a tentativa de conhecermos de quais maneiras os profissionais, as famílias 

e os alunos pensam a escola. 

 Outrossim, alicerçada no entendimento que as dimensões espaciais das 

escolas podem superar os seus muros (MARQUES, 2013), especialmente no campo, 

onde os estabelecimentos escolares representam um dos poucos edifícios públicos 

da localidade, a nossa pesquisa deseja compreender, na comunidade estudada, de 

quais formas os habitantes utilizam o estabelecimento escolar, além da indispensável 

responsabilidade de oferta da escolarização. Em resumo, desejamos estudar os 

valores atribuídos à escola, por parte da comunidade, em sua importância nos 

diversos segmentos da realidade social, desde à utilização de alguns serviços por 

parte da comunidade, como o uso das salas para as reuniões comunitárias, até na 

constituição da escola como parte da história e do patrimônio da comunidade.  

Assim, em direção à nossa investigação, acreditamos que a relação escola-

comunidade deve ser considerada como um potente instrumento para pensarmos os 

possíveis valores atribuídos às escolas por parte da comunidade, onde esses 

estabelecimentos, muitas das vezes, já estão inseridos por décadas. Apesar disso, 

ressaltamos os limites teóricos-metodológicos da investigação, uma vez que, há 

dinâmicas do cotidiano dessa relação que são difíceis de serem alcançadas sem uma 

imersão do ponto de vista etnográfico, do acompanhamento das atividades diárias. 

Do mesmo modo, a partir dos aportes apresentados até aqui e em consonância 

com o objetivo da nossa investigação neste trabalho, a análise da escola como um 

espaço sociocultural permite pensarmos as propriedades que caracterizam a escola 

em relação aos processos de escolarização das crianças e dos jovens de um 

determinado espaço camponês, como também, os sentidos da escola para os 

indivíduos desta comunidade, em sua dimensão física e simbólica. Portanto, em 

seguida, de maneira que possamos melhor compreender a relação escola-

comunidade situada no campo, apresentaremos algumas contribuições científicas que 

tratam a temática.  

 

2.2.1 Relação escola-comunidade no campo 
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Nas comunidades do campo, a integração vigente entre os indivíduos 

camponeses e a escola permite uma análise para além das pretensões da perspectiva 

comunidade educativa, pautada na maior participação dos sujeitos nas decisões 

pedagógicas e administrativas. No contexto do campo, portanto, os laços entre a 

comunidade e a instituição de ensino também envolvem relações extraescolares, 

desenvolvidas no cotidiano da localidade. Os espaços físicos e simbólicos da escola 

assumem, assim, outros significados para os habitantes, à medida em que se 

reapropriam do ambiente em conformidade com as suas necessidades e interesses.  

Nessa perspectiva, a importância da estrutura física das escolas situadas em 

comunidades do campo ultrapassa a restrita função que envolve o processo ensino-

aprendizagem, seja do ponto de vista da educação formal, seja do aspecto da 

educação não-formal. Para as famílias camponesas, a instituição escolar pode 

significar a presença do estado, o atendimento às necessidades imediatas da 

localidade, a oferta da escolarização e um espaço de cuidado para os filhos – 

sobretudo no fornecimento da merenda escolar (VARGAS, 2003). Portanto, o 

estabelecimento escolar nesses espaços se traduz em um prestigiado referencial 

cultural, escolar, histórico e social local (ARROYO et al., 2009). 

Em consequência, quando uma escola situada no campo que representava o 

núcleo da comunidade é fechada, o sentimento de vazio impera (CAMPOS, 2014), 

contribuindo para o arrefecimento dos laços de colaboração entre os indivíduos. Com 

isso, à medida em que se cessa o funcionamento da escola, o fenômeno social e 

político simboliza o prenúncio do fim da comunidade (PERIPOLLI; ZOIA, 2011). Além 

do mais, em grande parte das localidades isoladas, a escola é a única representante 

do poder público no território, ou seja, o único canal para comunicar com a sede 

administrativa e reivindicar os seus direitos.  

Conforme discorre Canário (2008), analisar a escola no campo de forma crítica 

e entendê-la como um objeto de estudo, não só é possível, como é necessário diante 

dos problemas que impactam os estabelecimentos de ensino situados no campo, uma 

vez que o futuro das escolas isoladas diz respeito tanto às questões específicas do 

sistema escolar, quanto aos mecanismos do mercado que se referem às questões 

globais da sociedade. Estudar essa escola é defender a sociedade do campo, 

contribuir na revitalização social dos seus espaços e compreender as singularidades 

da educação em territórios isolados.  
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Para Canário (2008), o primeiro passo para analisar a escola no campo como 

um objeto de estudo perpassa a compreensão dos processos históricos e sociais que 

culminaram na consolidação das lógicas de mercado e que, ainda hoje, acometem 

escolas e comunidades camponesas.  

Nesse sentido, a ideia de trabalho humano como mercadoria, próprio da 

economia de mercado, influenciou no fortalecimento dos sistemas escolares 

modernos, tornando a metódica socialização da instituição escolar hegemônica diante 

dos outros modos de socialização tradicionais (CANÁRIO, 2008). De forma 

semelhante, com a hegemonia da lógica do mercado, as relações desenvolvidas em 

comunidade também foram afetadas, uma vez que os laços familiares e os 

sentimentos de reciprocidade entre os indivíduos foram enfraquecidos. Portanto, à 

medida em que os princípios individualistas foram difundidos, esses discursos e as 

transformações econômicas potencializaram os processos de desterritorialização.  

Dito de outro modo, historicamente o sistema escolar moderno se expandiu 

quando se distanciou das tradicionais lógicas de socialização características das 

comunidades e das famílias (CANÁRIO, 2008). Desse modo, a tensão existente entre 

os âmbitos escola e comunidade se tornou comum, sendo acentuada, inclusive, após 

o fenômeno de construção da escola de massas.  

Se a relação da comunidade com a escola atravessa aspectos complexos da 

sociedade contemporânea, no campo, contudo, as possibilidades de integração entre 

as lógicas comunitárias e a escola se mostram mais palpáveis do que as iniciativas 

situadas nas cidades. Isso se justifica, segundo Canário (2008), pelo fato de que as 

escolas situadas no campo, normalmente, se inserem em uma pequena escala, em 

que, do ponto de vista do pertencimento social, há uma maior proximidade entre os 

indivíduos. Nesse sentido, com uma maior participação dos atores da escola e da 

localidade na relação escola-comunidade, podemos refletir que a escola favorece os 

laços de resistência nesses espaços e fomenta transformações positivas nas esferas 

escolares e sociais.  

Desse modo, o estudo de Canário (2008) nos auxilia a superar o enredamento 

que envolve a relação entre a comunidade e a escola, diante dos processos históricos 

e sociais que alimentaram a discrepância entre os modos de socialização difundidos 

por esses dois universos, por exemplo, ao demonstrar como os impactos da lógica 
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global capitalista contribuiu para intensificar a vulnerabilidade social das localidades 

do campo e dos seus estabelecimentos de ensino.  

Dito isto, as escolas no campo são enxergadas como portadoras de futuro por 

Canário (2008), posto que os laços desenvolvidos entre os indivíduos, somados à 

importância do estabelecimento para a localidade, são capazes de fomentar esforços 

de resistência e de ressignificação dos espaços por parte dos atores desta integração.  

Outrossim, ao afirmar que as escolas situadas no campo, muito mais do que 

um espaço de aprendizagem, simbolizam um núcleo de promoção das localidades, a 

investigação de Amiguinho (2008) também reflete sobre o futuro das instituições 

situadas no campo, a partir da integração entre os profissionais da educação e a 

população local, dado o potencial das escolas auxiliarem no desenvolvimento das 

comunidades e das próprias práticas pedagógicas.  

Conforme afirma Amiguinho (2008), trabalhos científicos demonstram que as 

transformações demográficas, econômicas e políticas ocorridas ao longo dos últimos 

dois séculos não ocasionaram o apagamento das localidades do campo. Todavia, 

pressupostos conservadores em relação à educação e ao progresso socioeconômico 

ainda defendem que o campo e as instituições inseridas nesse contexto estão fadados 

ao desaparecimento.  

Entretanto, para Amiguinho (2008), a primeira ideia a ser contestada diz 

respeito ao discurso que não reconhece o atributo de escola aos estabelecimentos de 

ensino localizados no campo, visto que o número de alunos e de professores é 

reduzido, assim como pelas escolas serem pequenas, portanto, essas unidades 

estariam subvertendo princípios consolidados. Conforme cita o autor, outra ideia a ser 

combatida perpassa a negação dos outros modos de educação e de socialização que 

envolvem crianças e jovens no cotidiano camponês. Por fim, o terceiro e último 

estereótipo identificado por Amiguinho (2008) crê que essas escolas são obstáculos 

para o desenvolvimento.  

Na contramão das ideias conservadoras citadas antecedentemente, Amiguinho 

(2008), em seu estudo etnográfico, percebeu que a escola no campo contribui, a partir 

das práticas exercidas no seu interior, para o fortalecimento das identidades das 

comunidades camponesas. Concomitantemente, o estabelecimento também auxilia 

no apoio de medidas comunitárias e na oferta de serviços básicos para a população 

da localidade. Assim, os habitantes da localidade ampliam a importância social das 
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suas escolas, utilizando-a como um polo escolar, educativo e de serviço local. Logo, 

segundo Amiguinho (2008, p. 30):  

A escola pode ter neste campo um papel preponderante por mais 
pequena que possa ser. Tal sucede justamente pelo interesse 
comunitário que a escola suscita, face ao esvaziamento institucional 
dos territórios. Assim sendo reequaciona-se o significado institucional 
da escola, não apenas com estrutura de ensino, ou espaço de 
instrução, mas como elo de política social. 

Em concordância com os trabalhos citados anteriormente, salientamos a 

importância de as escolas situadas no campo serem estudadas diante das suas 

características comuns e, também, diante das suas singularidades, principalmente, 

devido aos fatores sociopolíticos que se retroalimentam: o despovoamento do campo 

e o encerramento das escolas. 

Assim, no campo, a escola pode contribuir para a manutenção das raízes 

culturais, históricas e sociais das comunidades camponesas ao figurar como uma 

importante referência para os indivíduos. Ao mesmo tempo, a instituição escolar pode 

auxiliar na permanência da população em suas localidades, evitando a evasão escolar 

dos jovens camponeses e o seu fluxo migratório para as cidades. Para além da restrita 

compreensão de provedora da escolarização, para as comunidades do campo, a 

unidade escolar também assume outros significados, tanto em sua dimensão física 

quanto sociocultural, por exemplo, ao ser valorizada pela comunidade como um 

patrimônio local, um espaço de apoio social, ou ainda, um ponto de encontro e de 

recreação para os moradores.  

 

2.3 O cenário da pesquisa20  
 
Nesta seção, os espaços estudados neste trabalho serão contextualizados - o 

subdistrito de Campinas e a Escola Municipal de Campinas -, com o intuito de 

apresentar o campo de pesquisa e de compreender as particularidades da relação 

escola-comunidade no campo. Ainda será debatida uma questão inerente ao universo 

investigado: as influências do setor minerário para o distrito e sua comunidade, como 

para a educação escolar.  

 

 
20 Após a realização das entrevistas, serão adicionadas informações nos tópicos seguintes. Diante da 
pandemia, a realização da observação-participativa ficou inviável, limitando o acesso a alguns dados. 
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2.3.1 A comunidade de Campinas 
  

Campinas, um pequeno subdistrito pertencente ao município de Mariana, Minas 

Gerais, está localizado a aproximadamente 48 quilômetros do centro do município. O 

principal trajeto utilizado pela comunidade para a cidade tem cerca de 39 quilômetros 

de asfalto e 11 de estrada de terra, e é caracterizado pela presença constante de 

curvas, relevo montanhoso e área verde. Por sua vez, para a cidade mais próxima, 

Barra Longa, localizada a 23 quilômetros, todo o caminho precisa ser feito por estrada 

de terra.  

Anteriormente vinculado ao distrito de Cláudio Manoel, o vilarejo de Campinas 

passou a ser, a partir de 2015, subdistrito de Águas Claras, um dos dez distritos da 

cidade. Ainda em relação ao território marianense, além das localidades 

mencionadas, o vilarejo é limítrofe dos subdistritos de Paracatu e Pedras. Enquanto 

em relação ao município de Barra Longa, o subdistrito de Campinas está próximo das 

comunidades de Barretos e Gesteira. 

Figura 3 – Trajeto de Mariana para Campinas  

 

Fonte: Googlemaps (2021) 

No centro da comunidade se encontram a Escola Municipal de Campinas, única 

da localidade, a Capela de Nossa Senhora Aparecida, a Unidade Básica de Saúde, o 

Salão Comunitário, dois comércios, o Cruzeiro, o maior núcleo de casas e a principal 

densidade populacional da comunidade, uma vez que grande parte das residências 

se encontram dispersas ao longo do distrito. Mesmo no centro de Campinas, o 

cotidiano do subdistrito é caracterizado pelo ambiente sereno, com baixa circulação 

de carros e de pessoas – exceto em algumas estradas próximas ao distrito, devido ao 

fluxo de veículos de grandes companhias mineradoras e de empresas terceirizadas.  
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Um importante ambiente de encontro e de lazer dos moradores, a Cachoeira 

do Ó é o principal atrativo natural da região e está localizada entre Campinas e o 

distrito de Águas Claras. Além da cachoeira, no subdistrito há muitos recursos 

hídricos, com a presença do Rio Gualaxo do Norte e de outras quedas d’água. Apesar 

da abundância de recursos no subdistrito, segundo os próprios moradores21, a 

qualidade e a distribuição da água são pautas reivindicadas pela comunidade. 

Figura 4 – Vista aérea do subdistrito de Campinas 

 

Fonte: Googlemaps 

 O número aproximado de habitantes da comunidade gira em torno de 200 a 

300 pessoas. Informações precisas, entretanto, não foram encontradas em nenhum 

canal público, ainda assim de acordo com os próprios moradores, ao longo das 

décadas passadas, a população da localidade sofreu um decréscimo considerável, 

com o deslocamento de moradores para o estado de São Paulo e, no presente, para 

a sede de Mariana. Uma parcela considerável dos habitantes, contudo, é composta 

por indivíduos que residem em outra localidade, como na cidade de Mariana, e 

costumam ir aos finais de semana para o subdistrito.  

 
21 Informações retiradas da reportagem realizada pela Agência Primaz de Comunicação, no subdistrito 
de Campinas, em 2021. Disponível em: https://www.agenciaprimaz.com.br/2021/04/20/moradores-de-
campinas-subdistrito-de-aguas-claras-precisam-desembolsar-ate-r200-por-viagem-a-mariana/. 
Acesso em: 19, jun, 2021.  
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.  As atividades econômicas centrais desenvolvidas na comunidade são relativas 

às ocupações tipicamente reconhecidas como rurais, tais como a plantação de feijão, 

mandioca, cana de açúcar, o cultivo de frutos, como goiaba, manga e banana e a 

plantação de hortaliças, em sua maioria direcionadas à agricultura de subsistência, 

acompanhadas pela comercialização do excedente. 

Em relação à pecuária, a atividade predominante da comunidade é a criação 

de gado, tanto para o corte quanto para o leite, sobretudo esta última associada à 

cooperativa do distrito de Águas Claras. Muitas famílias também estão envolvidas com 

a criação de galinhas caipiras e de suínos para a subsistência. 

Diante das tradições culinárias, o angu e o cuscuz são pratos habituais do 

distrito, da mesma forma que a goiabada, a rapadura e o queijo. No que diz respeito 

às manifestações culturais, as celebrações religiosas de cunho católico se destacam. 

Em todos os anos, em homenagem à padroeira da comunidade, a principal festa da 

comunidade ocorre no dia 12 de outubro, reunindo moradores, ex-moradores e 

visitantes. Uma segunda festividade marcante e que promove a conexão na 

comunidade se dá com as cavalgadas anuais. Ainda, salienta-se a tradição popular 

da Folia de Reis, identificada pela passagem dos cortejos com vestimentas coloridas, 

cânticos e instrumentos musicais em manifestação de fé. Assim como ocorre nas 

cavalgadas, a Folia de Reis fortalece a interação entre os indivíduos ao percorrer e 

integrar localidades próximas.  

 No tocante ao transporte público que liga Campinas à Mariana e ao distrito de 

Águas Claras, até pouco tempo atrás, a comunidade contava com um horário de 

ônibus diário, que foi descontinuado. Dessa forma, classificado pela inconstância, o 

horário atual acentua o isolamento da comunidade diante do seu acesso limitado aos 

serviços básicos. De acordo com os moradores, quando eles necessitam ir à cidade, 

precisam recorrer a transportes particulares que praticam preços elevados.  

 

2.3.2 A Escola Municipal de Campinas   
 

Criada a partir do Decreto nº 12, de 28 de setembro de 1945, a Escola Municipal 

de Campinas, a única instituição escolar situada no subdistrito homônimo, oferta, 

desde o seu surgimento, os segmentos da Pré-escola e Ensino Fundamental I. Em 

1994, o estabelecimento passou a também oferecer a escolarização para os anos 

finais do Ensino Fundamental. Nos últimos anos, a partir de um projeto desenvolvido 
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pela Prefeitura Municipal de Mariana (MG), passou a ser possível que as famílias das 

crianças matriculadas no Ensino Fundamental I da rede de ensino municipal, incluindo 

as famílias dos estudantes da escola de Campinas, optem pela escolarização dos 

seus filhos em tempo integral.  

No século passado, a unidade de ensino funcionava com infraestrutura 

insuficiente e em condições básicas precárias. O acesso dos professores e de outros 

profissionais da educação à escola também era difícil, de forma que, em muitas das 

vezes, os professores que moravam nas cidades próximas precisavam dormir na 

escola, em espaços improvisados.  

Apesar dos obstáculos, a escola atendia a um número bem maior de alunos 

nas décadas anteriores em relação às matrículas da década de 2010. A princípio, o 

processo de esvaziamento do campo pode ser uma possível explicação para o 

fenômeno, de forma que, com a realização desta pesquisa, esta hipótese será 

analisada, assim como outros possíveis fatores.  

A Escola Municipal de Campinas passou a funcionar em um novo endereço, a 

partir de 2007, após a construção de um prédio maior e com melhores condições em 

termos de infraestrutura, onde as atividades escolares atuais são ofertadas (figura 6). 

Quando comparada com outros estabelecimentos de ensino localizados no campo, 

em grande parte marcados pelo funcionamento em condições críticas (BOF, 2006), a 

qualidade das instalações da vigente escola de Campinas se mostra 

significativamente positiva. Neste trabalho, o processo de construção da nova escola 

será estudado, a fim de compreender as repercussões para a comunidade, bem como 

a importância e os usos dos dois prédios para os moradores.  

Figura 5 - Prédio antigo da Escola de Campinas     Figura 6 – Prédio atual da Escola de Campinas 

               
    Fonte: Cáritas Brasileira, 2020.    Fonte: Página do Facebook da Escola, 2019.  
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 No que tange às repartições físicas da escola de Campinas, o atual prédio 

possui um amplo pátio descoberto, refeitório, cozinha, despensa, banheiros, sete 

salas de aulas, sala da direção escolar, sala dos professores, biblioteca, quadra de 

esportes e área verde. Além do mais, no que diz respeito aos equipamentos e ao 

acesso à tecnologia, a escola conta com computadores, acesso à internet, 

impressora, televisão e aparelho de som.  

O estabelecimento de ensino está localizado na rua principal do subdistrito de 

Campinas, no centro da comunidade, e situa-se como uma das principais referências 

para o encontro dos moradores da localidade e visitantes. A poucos metros de 

distância, está localizado o antigo prédio escolar, onde, após recente reforma, se 

estabeleceu o Salão Comunitário. 

Figura 7 – Mapa de Campinas fixado na Escola 

 

Fonte: Acervo próprio, 2020. 

Em Campinas, o calendário escolar segue o mesmo cronograma e obrigações 

estabelecidos e adotados nas outras escolas do município, tanto das escolas citadinas 

quanto das escolas localizadas no campo. Em um mesmo sentido do caráter comum 

do calendário, inflexível às necessidades e tradições da comunidade, os conteúdos 

curriculares e as metodologias adotadas no interior da escola não são específicas do 

campo, realidade em que estão inseridas. Portanto, como lembra Santos (2017), 

apesar da existência de legislações e diretrizes brasileiras fundamentais no 

reconhecimento da singularidade das atividades camponesas, responsáveis por 
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respaldar a organização de atividades próprias na localidade, na prática as condições 

e iniciativas permanecem limitadas ou inexistentes em muitas escolas.  

No início de fevereiro, do ano de 2019, alunos, famílias e a própria comunidade 

foram surpreendidos com o aviso da Secretaria Municipal de Educação de Mariana 

que, de forma unilateral e repentina, comunicava a alteração no atendimento escolar 

do subdistrito. Desse modo, o município informou que os alunos do Ensino 

Fundamental II haviam sido transferidos para a Escola Municipal Professora Celina 

Célia Gomes, no distrito de Águas Claras, a aproximadamente 9 quilômetros do 

subdistrito de Campinas. Portanto, a partir de então, somente a Educação Infantil e os 

anos iniciais do Ensino Fundamental seriam ofertados na Escola Municipal de 

Campinas. 

 Atualmente, quais são os impactos da transferência de parte dos alunos do 

vilarejo para outro distrito? tendo em vista a realidade nacional do campo, a situação 

parece se encaminhar para um possível fechamento da escola? Quais são os 

significados da escola para a comunidade camponesa? A instituição escolar influencia 

diretamente na permanência dos sujeitos na localidade? Estas são algumas das 

questões que permeiam a realização deste trabalho de pesquisa, com o intuito de 

compreender as especificidades da localidade e o processo de escolarização no 

vilarejo que remonta aos meados do século passado e, por sua vez, impacta na cultura 

e na história da comunidade.  

 Por parte da Secretaria Municipal de Educação, a justificativa aparente levou 

em consideração questões logísticas e financeiras, como a redução de gastos com 

professores e funcionários. Os estudos científicos a respeito do fechamento das 

escolas no campo brasileiro demonstram que estes argumentos são recorrentemente 

utilizados por parte dos gestores educacionais, inclusive quando dizem respeito à 

política de nucleação (CAMPOS, 2014). 

 A comunidade de Campinas, ao não ser consultada na tomada de decisão 

sobre a transferência dos alunos, se manifestou de forma contrária à decisão 

vertical22. Por sua vez, não só as famílias dos alunos, mas também os outros 

indivíduos da localidade protestaram contra a medida, evidenciando a importância da 

escola para a comunidade. Isso se dá, sobretudo, pela escola extrapolar, no vilarejo, 

a restrita compreensão de provedora da educação, sendo palco para as diversas 

 
22 A análise deste episódio, contendo mais informações, foi realizada no tópico 3.4 desta dissertação. 
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ações advindas do governo municipal, assuntos comunitários, assim como referência 

para o encontro dos atores locais. 

 Com a transferência dos alunos dos anos finais do ensino fundamental de 

Campinas para outra localidade, a rotina da comunidade, das famílias camponesas e 

dos próprios estudantes passou por mudanças. Dentre os impactos imediatos, 

ressalta-se a inserção inédita do transporte escolar, fornecido pela prefeitura, 

responsável por alterar os costumes e as compreensões de tempo das crianças. 

Segundo Andrade, Barbosa Filho e Faria (2020), ao modificar os costumes dos atores 

envolvidos e ao demandar maior cuidado por parte dos pais, a implantação do 

transporte escolar pode fomentar controversas opiniões nas famílias dos estudantes 

em relação a sua aceitação.  

 Assim, os alunos da escola do subdistrito de Campinas, antes vizinhos do 

prédio e acostumados com o calmo trajeto diário, passam um maior tempo no 

transporte escolar, através de uma estrada de terra por cerca nove quilômetros até o 

distrito de Águas Claras. Diante da necessidade de locomoção diária para o distrito 

via transporte escolar, os alunos consequentemente chegam em casa mais tarde, 

alterando as temporalidades infantis, mas também as dos familiares.  

 A transferência dos alunos para outra localidade promove, provavelmente, 

mudanças na dimensão participativa dos pais na vida escolar de seus filhos, como, 

por exemplo, no acompanhamento das atividades escolares diárias dos alunos e na 

presença em reuniões organizadas pela escola. Igualmente, o fenômeno impacta nos 

laços desenvolvidos com o antigo universo pedagógico diante da nova realidade. Isto 

posto, as mudanças no distanciamento simbólico e social entre o universo escolar e o 

universo familiar, potencializadas pelo distanciamento físico, serão analisadas nesta 

pesquisa.  

 De acordo com o relatório da Cáritas Brasileira (2020), a transferência dos 

alunos para Águas Claras, segundo as famílias das crianças e jovens de Campinas, 

produziu influências negativas no desempenho destes estudantes. Além do mais, os 

entraves gerados a partir do deslocamento diário para Águas Claras e os desafios 

encontrados na nova escola podem potencializar a descontinuidade na escolarização 

destes estudantes, sobretudo, dado que a taxa de evasão escolar no campo brasileiro 

detém números preocupantes em relação ao cenário citadino. 



77 

 
 

 Um outro episódio relevante para a escola e comunidade de Campinas remete 

ao final de 2015: o desastre-crime socioambiental do rompimento da Barragem de 

Fundão, responsável por afetar diversas localidades, incluindo o subdistrito aqui 

estudado. Destarte, a seguir iremos estudar, sucintamente, as implicações do 

desastre-crime para Campinas, bem como algumas contribuições científicas sobre 

tópicos relacionados ao rompimento da barragem em aspectos gerais da sociedade e 

em aspectos específicos à esfera educacional.  

 

2.3.3 Rompimento da Barragem de Fundão: mineração, sociedade e 

escola.  

 

Esse rio não era desse jeito. Eu pescava 
demais da conta, tinha peixe demais. Agora 
não ficou peixe nenhum não23.  

 

 Há de se considerar a mineração como uma questão fundamental para o 

entendimento do território marianense, assim como do território dos Inconfidentes. Em 

termos históricos, o município surgiu com a descoberta do ouro no final do século XVII 

e se desenvolveu com a exploração aurífera ao longo do século posterior. Com o 

declínio do ciclo do ouro, a cidade só voltou a ser cenário para a mineração massiva 

nos meados do século XX, com a extração do minério de ferro.  

 No fim da década de 1970, a Samarco Mineração S/A, uma das principais 

mineradoras responsáveis pela extração do minério de ferro no país, iniciou a sua 

operação em Mariana (MG). No dia 5 de novembro de 2015, contudo, a atividade 

extrativista teve o seu ponto mais crítico com o rompimento da Barragem de Fundão, 

ocasionando em um dos piores desastres socioambientais da história do país. Em 

relação aos riscos à saúde humana, Hunzicker (2019) enfatiza que além dos indícios 

de doenças respiratórias, toxicológicas e psicológicas agravadas pelas 

consequências dos rejeitos minerários, o rompimento da Barragem de Fundão 

provocou, de forma imediata, a morte de 19 pessoas e um aborto. 

 Com o episódio do rompimento, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos minerários fluíram para o Rio Gualaxo do Norte e contaminaram a bacia do 

Rio Doce ao percorrerem 680 km em direção ao Oceano Atlântico, afetando cidades, 

 
23 JAIR ROSA CARNEIRO, morador de Campinas, Livro Atingidos, 2016. 
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distritos, aldeias e assentamentos humanos (CASTRIOTA et al., 2019). Em Mariana 

(MG), o Rio Gualaxo do Norte perpassa o distrito de Santa Rita Durão até o subdistrito 

de Campinas, sendo este o último povoado de seu curso.  

Figura 8 – Comunidades atingidas em Mariana 

 

Fonte: Cáritas Brasileira (2020) 

 De acordo com Wanderley et al. (2016), os eventos de rompimento das 

barragens de rejeitos podem ser entendidos como episódios inerentes às lógicas da 

economia do setor minerário, devido à implementação de minas de largas escalas. 

Além do mais, outras questões relacionadas ao crime ambiental de responsabilidade 

da mineradora dizem respeito ao assédio do capital nacional, internacional, aos 

fatores corporativistas e políticos.  

A barragem de Fundão entrou em operação em 2008, exatamente 
quando o preço do minério de ferro alcançava o seu ápice. Seu 
licenciamento ambiental foi realizado por instituições que passam por 
intenso processo de precarização e interferência política, sendo, 
mesmo assim, sua aprovação vinculada a uma série de 
condicionantes, nem sempre cumpridas de forma efetiva. Da mesma 
forma, a empresa passou por um processo de elevação considerável 
de endividamento, sem o correspondente aumento de receita, dentro 
de um contexto de crescente pressão de investidores pela 
manutenção dos níveis de rentabilidade (WANDERLEY et al, 2016, 
p.34). 

Ainda sobre o espaço marianense, os rejeitos da mineração que atingiram 

distritos e subdistritos resultaram na devastação ambiental, em prejuízos de ordem 

pública e privada, em danos psicológicos e, por fim, transformaram a constituição 

geográfica e social dessas comunidades (WANDERLEY et al., 2016). À vista disso, 

instalações públicas de ensino, de saúde e de uso comunitário foram danificadas ou 

destruídas. Ao mesmo tempo, centenas de atingidos foram desterritorializados e, até 

o momento desta investigação, a maior parte ainda não foi reassentada. 
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No território do subdistrito de Campinas, de acordo com o relatório das Cáritas 

Brasileiras realizado em conjunto com a CABF24 (2020), o desastre-crime causou a 

destruição de uma casa às margens do rio, de áreas de plantações e de criações e 

dos acessos à localidade, responsável por acentuar o isolamento geográfico e social 

da comunidade, além de impactar à agricultura e outras atividades da comunidade 

devido à contaminação da água do Rio Gualaxo causada pelos rejeitos. Do mesmo 

modo, a comunidade também perdeu pontes de pedestres, postes de iluminação 

pública, bem como sofreu com a intermitência do fornecimento de energia elétrica, 

sendo que 87 moradias tiveram que ter a rede de energia reparada pela companhia. 

Figura 9 – Paisagem de Campinas após o rompimento da Barragem de Fundão 

 

Fonte: Acervo pessoal (2015) 

Embora os rejeitos da barragem não tenham afetado diretamente o espaço 

físico da escola de Campinas, os alunos ficaram sem aula por aproximadamente duas 

semanas devido à destruição de pontes e de estradas que davam acesso à 

 
24 O relatório citado, “Preservação dos territórios atingidos de Mariana pelo rompimento da Barragem 
de Fundão (2020)”, foi realizado pela assessoria técnica das Cáritas Brasileiras, com o objetivo de 
contribuir para a preservação das comunidades, em conjunto com a Comissão de Atingidos pela 
Barragem de Fundão (CABF). É fundamental enfatizar o protagonismo dos atingidos, do MAB e do 
MAM, dentre outros grupos, na luta pela reparação justa e defesa do patrimônio dessas localidades.  
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comunidade, impossibilitando o acesso do quadro de servidores da escola, composto 

predominantemente por moradores da sede municipal.  

Nessa direção, os dois fenômenos citados anteriormente nesta dissertação, o 

rompimento da barragem de Fundão e a transferência dos alunos para Águas Claras, 

ocorreram em períodos adjacentes. Essa aproximação temporal gera o 

questionamento se há uma relação entre o fim da oferta do Ensino Fundamental II na 

escola de Campinas diante dos diversos impactos oriundos do desastre-crime.  

Ao analisar o número de matrículas na Pré-Escola, Ensino Fundamental I e 

Ensino Fundamental II na escola de Campinas, buscamos compreender, inicialmente, 

se os números de estudantes matriculados entre 2010 e 2018 – o último ano em que 

o Ensino Fundamental II foi ofertado no subdistrito – sofreu uma alteração notória após 

o episódio do rompimento da barragem de Fundão.  

Os dados demonstraram que a média anual de matrículas na Escola Municipal 

de Campinas diminuiu 29% em 2018 em relação à 2010. Em números concretos, no 

ano de 2010, a unidade de ensino contava com 55 estudantes (Pré-Escola: 5 alunos, 

Ensino Fundamental I: 24 alunos, Ensino Fundamental II: 26 alunos), enquanto em 

2018 eram 39 alunos (Pré-Escola: 8 alunos, Ensino Fundamental I: 16 alunos, Ensino 

Fundamental II: 15 alunos). A análise foi estimulada pela hipótese de uma 

desterritorialização das famílias e dos alunos, haja vista que, após o desastre-crime, 

muitas famílias tiveram que se deslocar para outros distritos/municípios. 

 Entretanto, quando analisamos o número de matrículas dos anos seguintes ao 

rompimento da Barragem de Fundão (2016, 2017 e 2018), não é possível deduzir, 

apenas pela análise destes dados, a influência direta do desastre-crime na diminuição 

do número de estudantes na Escola Municipal de Campinas, posto que, a partir de 

2013, o número de matrículas já apresentava oscilações consideráveis. Em outras 

palavras, a quantidade de estudantes na comunidade de Campinas não sofreu uma 

alteração significativa após o rompimento.  

 Ainda que, na Escola Municipal de Campinas, se a diminuição do número de 

matrículas já demonstrava ser uma tendência mesmo antes do desastre-crime, isto 

não significa dizer que os efeitos da atividade mineral nas distintas esferas da 

sociedade, incluindo os impactos do próprio rompimento da barragem, não tenham 

impactado a escola e a comunidade de diferentes modos.  
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 As pesquisas interessadas em compreender os efeitos da atividade extrativista 

para as unidades escolares em regiões mineradas apontam o uso, por partes das 

corporações mineradoras, de estratégias com os seguintes objetivos: influenciar os 

projetos de vida dos jovens; estimular o sentimento de dependência da comunidade 

em relação à mineração, por meio de oficinas e palestras; alterar características da 

dimensão política e pedagógica das escolas, ao fomentar um ensino pautado na 

formação profissionalizante (ANTUNES-ROCHA, HUNZICKER, FANTINEL, 2020, 

ALVES et al., 2019). Dessa forma, a partir de incentivos financeiros para a execução 

de obras voltadas para a melhoria da infraestrutura dos prédios escolares, da doação 

de materiais didáticos e da realização de cursos para os docentes, as mineradoras 

criam laços com as escolas ao seu redor e passam a ser enxergadas como parceiras 

da comunidade.  

 Nas escolas situadas em regiões mineradoras, contudo, são quase inexistentes 

as discussões sobre os danos próprios da atividade extrativista. Nessas regiões, de 

acordo com Antunes-Rocha, Hunzicker e Fantinel (2020), as temáticas que lidam com 

os impactos socioambientais não são tratadas de forma crítica pelas matrizes 

curriculares do ensino básico e do ensino superior. Outrossim, esses debates 

normalmente não são desenvolvidos nas comunidades vulneráveis, resultando na 

falta de conscientização sobre os seus direitos e na impossibilidade de aproveitarem 

recursos que lhe competem (CARNEIRO, CESAR, 2017). 

 A partir da dissertação de Adriane Hunzicker (2019) sobre as consequências 

do rompimento da Barragem de Fundão para a escola de Bento Rodrigues, é possível 

perceber como os danos da mineração à comunidade escolar têm efeitos não só 

durante o episódio mais crítico – a destruição da escola e a morte de dois alunos -, 

mas também no antes e depois. Em relação ao antes, os impactos começam com o 

silenciamento da temática da mineração, como apontado por Hunzicker (2019), uma 

vez que os riscos do rompimento e outros problemas socioambientais geralmente não 

eram trabalhados em sala de aula. Por sua vez, após o rompimento, os alunos 

transferidos para outras escolas localizadas na cidade de Mariana sofreram com a 

discriminação, bem como ficaram expostos à presença de outros atores no cotidiano 

escolar: jornalistas, repórteres, pesquisadores, voluntários etc.25. 

 
25 Uma outra pesquisa sobre as escolas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão está sendo 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Após a sua publicação, seus 
resultados serão incluídos neste capítulo. 
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A mineração ao afetar direta e indiretamente as sociedades ao redor, causa 

danos sociais e ambientais que não se restringem aos episódios mais abruptos, como 

vazamentos de materiais tóxicos, rompimentos de barragem etc. Pelo contrário, desde 

os processos de sondagens até o início efetivo da extração, os modos de vida dos 

sujeitos locais sofrem alterações com a presença de atores externos, com os impactos 

sonoros e paisagísticos e com o sentimento de alerta devido à constante ameaça de 

desastres (ALVES et al., 2019).  

Para isso, o setor minerário impulsiona estratégias em diversos segmentos da 

sociedade com o intuito de ser abraçada pela comunidade, como através de ações de 

responsabilidade social. Por consequência, as iniciativas reduzem os movimentos de 

resistência às iniciativas de extração. Outra comum tática adotada pelas mineradoras 

é a caracterização das suas atividades como atividades industriais, a fim de relativizar 

os seus impactos, embora, dado o caráter irreversível das operações minerais, os 

danos socioambientais se estendam em proporções atemporais (MILANEZ, 2017; 

PINTO, 2019). 

Segundo Wanderley e Gonçalves (2018), os principais atingidos da mineração 

são as populações do campo, posto que, por lidarem com a terra, as atividades do 

setor extrativista influenciam os seus modos de vida, as temporalidades e ameaçam 

os assentamentos, a cultura camponesa e a sua produção. Conforme discorrem os 

autores, para as populações camponesas atingidas, os conflitos com o setor minerário 

não podem ser compreendidos como disputas por um recurso comum, mas sim pela 

defesa dos recursos básicos, dos valores histórico-culturais. Em outras palavras, os 

movimentos de resistência das populações camponesas simbolizam uma luta pela 

própria existência.  

Em suma, a comunidade de Campinas e sua relação com a escola não podem 

ser analisadas sem a compreensão de que todos os indivíduos foram/são afetados 

pela mineração, seja em menor ou maior grau. Os problemas principais que guiam 

esta pesquisa (os significados da unidade escolar para o subdistrito, a relação escola-

comunidade no vilarejo e o esvaziamento das comunidades/escolas camponesas) 

devem ser acrescidos de outras questões inerentes a realidade marianense: quais os 

fatores e as especificidades corroboram para a vulnerabilidade social da comunidade 

analisada? Qual o significado da mineração para a comunidade? O assédio da 

mineração tem relação com o esvaziamento da comunidade e da escola? Dessa 
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forma, também é interesse desta pesquisa compreender as consequências que a 

mineração provoca para a escolarização no campo marianense, tanto diante aos 

efeitos do rompimento da Barragem de Fundão, quanto além do episódio.  
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CAPÍTULO 3. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE EM CAMPINAS 

  

 Com o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa, o terceiro capítulo 

está arquitetado em cinco tópicos. No primeiro tópico, foram apresentadas as bases 

metodológicas que construíram o caminho para esta pesquisa levantar os dados 

obtidos, assim como foram especificados os eixos de análise de cada um dos outros 

quatro tópicos deste capítulo. Já no segundo tópico, foram apresentados os 

moradores entrevistados e o cotidiano do subdistrito, a fim de contextualizar o cenário 

da pesquisa e os seus atores.  

No terceiro tópico, a partir do diálogo entre a bibliografia debatida e os dados 

obtidos, foi realizada a análise sobre a importância da Escola Municipal de Campinas 

para a comunidade em suas múltiplas funções e significados. Enquanto, no quarto 

tópico, após reconhecer o emaranhado de relações vivenciadas entre a população e 

a escola do subdistrito, a análise aprofundou-se sobre a função escolar da unidade de 

ensino de Campinas e os processos de escolarização vivenciados pelos filhos dos 

moradores entrevistados. Ainda no quarto tópico, foram analisadas as repercussões 

da transferência dos alunos do ensino fundamental I da escola local para a escola do 

distrito de Águas Claras, a partir de duas perspectivas: a dos familiares dos alunos 

transferidos e a dos familiares dos alunos que permanecem em Campinas.  

 No quinto tópico, ao considerar que no território marianense a atividade mineral 

é um tema medular para compreender os diferentes âmbitos da sociedade local, foram 

analisadas se o subdistrito de Campinas e a sua escola sofrem ou sofreram influências 

deste setor. Por fim, como o povoado de Campinas foi uma das várias comunidades 

atingidas pelos rejeitos da Barragem de Fundão, foi feita a análise das percepções 

dos moradores a respeito deste desastre-crime e do papel da escola em relação a 

esse episódio.  

 

3.1 O curso metodológico 
 

A partir da perspectiva qualitativa, a análise científica possibilita o entendimento 

de um determinado contexto analisado a partir da aproximação entre sujeito e objeto. 

De acordo com Gatti (2002), a pesquisa científica ocorre a partir de um movimento 

ambivalente, de constante reflexão e de autorreflexão do pesquisador durante o seu 
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esforço investigativo. Para tanto, o pesquisador precisa se enxergar como parte do 

processo do contexto analisado e estar atento aos desafios e às variáveis do seu 

exercício. 

De cunho qualitativo, esta iniciativa científica buscou entender os valores que 

alimentam a relação entre os moradores do subdistrito e a escola do local, e dessa 

forma, se propôs a analisar a importância da Escola Municipal de Campinas. Isto 

posto, a coleta de dados foi desenvolvida em quatro etapas, embora elas não estejam 

necessariamente em ordem cronológica, pois, em alguns momentos, estes cursos da 

pesquisa foram atravessados simultaneamente e se atrelaram durante a preparação 

do terreno científico.  

No primeiro momento, foram realizadas buscas documentais sobre as leis que 

subsidiam as diretrizes e políticas federais e regionais para a educação pública 

situada no campo, especialmente as bases de dados digitais disponibilizadas nas 

plataformas oficiais públicas, considerando que esta pesquisa foi realizada durante o 

período da pandemia do Covid-19, impossibilitando uma consulta presencial aos 

órgãos públicos. Além dos arquivos burocráticos, foram analisados censos estatísticos 

nacionais, informações públicas sobre a comunidade estudada e artigos de mídias 

distintas sobre o desastre-crime, ocorrido em 2015.  

Ressalta-se que as informações sobre o subdistrito de Campinas foram difíceis 

de serem encontradas, mesmo nos canais da Prefeitura de Mariana – ao menos, esta 

foi a percepção do pesquisador, especialmente pelo contexto pandêmico em que esta 

pesquisa esteve inserida, conforme já citado no parágrafo anterior, ter impossibilitado 

a imersão nos arquivos públicos, nos arquivos escolares e em outras possíveis fontes 

de informação. 

No segundo momento, foram realizados levantamentos bibliográficos de artigos 

científicos, dissertações, teses e livros acadêmicos, tanto clássicos e basilares para a 

sustentar a produção diante da perspectiva sociológica, como Bourdieu (2005, 2007), 

Elias (2000) etc., quanto referências atuais que permitiram a interpretação da temática 

estudada e das suas possibilidades para a pesquisa, com base na articulação dos 

estudos já realizados na área.  

Para tanto, os debates bibliográficos contemplaram as dinâmicas escolares das 

camadas populares, as históricas e vigentes desigualdades escolares entre o campo 

e a cidade, os temas fundamentais para o entendimento das realidades camponesas 
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e dos processos que envolvem as suas escolas locais, como, por exemplo, o aumento 

crescente do número de escolas fechadas no campo em todo o território nacional. Ao 

mesmo tempo, foram contempladas as concepções dos moradores do campo sobre 

a educação dos filhos, a importância da escola local para a comunidade e as bases 

conceituais que sustentam o conceito de comunidade.  

Na terceira etapa da investigação, a fim de viabilizar a realização da análise e 

conseguir os dados empíricos, foram identificados e selecionados seis indivíduos para 

participarem da pesquisa, mediante os seguintes critérios.  

a) Quatro moradores do povoado, sendo estes familiares de estudantes 

matriculados na escola do subdistrito: dois familiares de alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental que estudam atualmente na Escola de 

Campinas; dois familiares de estudantes que foram transferidos para outro 

estabelecimento escolar com o fechamento das turmas dos anos finais do 

fundamental.  

b) Dois moradores do povoado: que exerçam liderança na comunidade ou que 

sejam moradores mais antigos do povoado.  

Os critérios para a seleção dos atores foram estabelecidos tendo em vista a 

necessidade de identificar potenciais indivíduos para ampliar o conhecimento sobre o 

subdistrito e sobre as relações desenvolvidas por eles com a escola da localidade. 

Para a identificação e seleção dos sujeitos da pesquisa, foi realizada uma pesquisa 

exploratória com a comunidade do subdistrito, de forma remota, utilizando-se a técnica 

snowball (BIERNACKI, WALDORF, 1981), em que um participante identificado indica 

outros que possam contribuir com o estudo, como moradores mais antigos, lideranças 

comunitárias, pais/mães de alunos.  

 Assim, todos os habitantes participantes foram contactados após sugestão dos 

moradores do subdistrito de Campinas, sobretudo, dos próprios entrevistados após o 

primeiro contato ser realizado com o produtor rural Gilberto – sendo este participante 

sugestão de moradores e de ex-moradores da localidade. Interessados e prestativos, 

todos os seis residentes recomendados aceitaram o convite da pesquisa no primeiro 

contato e se mostraram atenciosos ao serem perguntados sobre outros possíveis 

participantes, de modo em que não houve nenhuma recusa para a realização desta 

pesquisa. Ainda sobre as entrevistas, de modo geral, os seis diálogos foram gravados 
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e duraram em média uma hora e dez minutos, sendo que, posteriormente, foi realizada 

a transcrição das gravações para uma melhor análise dos dados colhidos. Ressalta-

se que as entrevistas foram realizadas no primeiro e único encontro com cada morador 

participante, após agendamento prévio e consentimento.  

Em seguida, na quarta etapa da investigação, foram realizadas seis entrevistas 

individuais semiestruturadas em profundidade com os seis moradores identificados a 

partir da técnica snowball: Clara, Dorival, Francisco, Gilberto, Renato e Milton, todos 

contatados a partir de sugestão dos próprios moradores. Os nomes dos moradores 

são fictícios para garantir o anonimato dos participantes e preservar suas identidades.  

Para este fim, a perspectiva da entrevista reflexiva (SZYMANSKI, 2011) foi 

privilegiada, do qual, a principal consideração sobre esta perspectiva de entrevista diz 

respeito ao seu caráter de interação social. Em outras palavras, por ser uma relação 

humana, ambos os sujeitos envolvidos (entrevistador e entrevistado) se influenciam e 

produzem dados a partir da vinculação das suas emoções. Para tanto, é necessário 

que os indivíduos se sintam à vontade com a presença um do outro; pois, ao se sentir 

confiante, o entrevistado fornece informações mais profundas sobre o tema em foco 

e, assim, é capaz de adentrar em aspectos que não seriam contemplados em um 

questionário mais fechado ou em uma entrevista formal.  

Nessa direção, à medida em que o processo de entrevista ocorreu de forma 

interativa e dinâmica, o entrevistador pôde se atentar para a complexidade subjetiva 

dos indivíduos, já que as narrativas dos entrevistados podem ter distorções, escolhas 

e ocultamentos (SZYMANSKI, 2011) – além de que, a organização das informações 

e a narrativa pode ser inédita até para o próprio entrevistado.  

Ciente disso, Szymanski (2011, p. 15) resgata a perspectiva freiriana de que 

“todo saber vale um saber” para defender uma relação epistemológica mais horizontal 

e respeitosa: 

Foi na consideração da entrevista como um encontro interpessoal no 
qual é incluída a subjetividade dos protagonistas, podendo se 
constituir um momento de construção de um novo conhecimento, nos 
limites da representatividade da fala e na busca de uma 
horizontalidade nas relações de poder, que se delineou esta proposta 
de entrevista, a qual chamamos de reflexiva, tanto porque leva em 
conta a recorrência de significados durante qualquer ato comunicativo 
quanto pela busca de horizontalidade. 
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Cabe ressaltar que a interação social demanda a atenção do pesquisador em 

alguns aspectos, por exemplo, em reconhecer a condição de desigualdade de poder 

entre o entrevistador e o ator social. Aspecto presente durante a realização das seis 

entrevistas com moradores do subdistrito de Campinas, em que alguns participantes 

se mostraram acanhados quanto à qualidade das respostas diante de enxergarem o 

pesquisador como uma autoridade.  

Ainda em relação ao quarto passo da metodologia, naquilo que diz respeito à 

elaboração dos instrumentos para a realização das seis entrevistas semiestruturadas, 

foram propostos cinco eixos temáticos: a) caracterização social, cultural e econômica 

do entrevistado e de sua família; b) a vida cotidiana no subdistrito de Campinas; c) 

relação entre comunidade e escola; d) relação entre famílias e escola e processos de 

escolarização das crianças, adolescentes e jovens e, por último, e) o subdistrito de 

Campinas e a mineração.  

Estes cinco eixos estão articulados e integrados de modo dinâmico dentro dos 

três roteiros de entrevistas elaborados26: Roteiro 1: lideranças comunitárias e/ou 

moradores mais antigos; Roteiro 2: familiares de estudantes transferidos para outra 

escola e Roteiro 3: familiares de estudantes matriculados na escola de Campinas.  

Enquanto para a realização das entrevistas com os moradores do subdistrito 

foram propostos os cinco eixos citados, contudo, para a parte da análise, os dados 

relativos aos eixos diferentes se cruzaram e fizeram com que fosse necessária uma 

readequação dos blocos para melhor análise dos dados.  

Para tanto, a análise dos dados foi dividida em quatro tópicos que, por sua vez, 

contemplaram os cinco eixos presentes nos roteiros. O primeiro tópico de análise (3.2) 

foi pautado na “caracterização social, cultural e econômica dos entrevistados” em 

conjunto à “vida cotidiana no subdistrito”. O segundo tópico (3.3), interessado em 

compreender os significados e os usos da escola pelos moradores e os processos 

que a envolvem, foram relacionadas e debatidas as respostas sobre “relação entre 

comunidade e escola”, “a vida cotidiana no subdistrito de Campinas” e a “relação entre 

famílias e escola e processos de escolarização”. 

O terceiro tópico de análise (3.4), assim como o anterior, também adentrou nos 

processos de escolarização das famílias, sobretudo, a partir das questões específicas 

 
26 APÊNDICES I, II e III. Contudo, estes roteiros serão aperfeiçoados após a qualificação do trabalho a 
partir da contribuição dos examinadores. 
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para os familiares de estudantes matriculados na escola do distrito e para os familiares 

de estudantes transferidos para o estabelecimento escolar de Águas Claras. O quarto 

e último tópico de análise (3.5), contou com as respostas obtidas no eixo “o subdistrito 

de Campinas e a mineração”.   

Portanto, após organizar e classificar as informações advindas do levantamento 

bibliográfico e das entrevistas semiestruturadas, de acordo com Duarte (2002, p. 52), 

“é preciso ter olhar e sensibilidade armados pela teoria, operando com conceitos e 

constructos do referencial teórico” para analisar os dados obtidos e relacionar com as 

referências levantadas com o intuito de produzir interpretações mais coerentes com 

os objetivos almejados.  

 

Considerações éticas 

 

Devido ao contexto de pandemia, visando respeitar as recomendações das 

organizações e órgãos de saúde pública, todos os procedimentos para os contatos 

com os atores foram realizados com os cuidados necessários, aderindo ao 

distanciamento social, ao uso de máscara e de álcool em gel durante todo o encontro, 

bem como foi realizado, pelo pesquisador, dois testes de antígeno para identificação 

do Covid-19 previamente aos encontros com os moradores, a fim de resguardá-los. 

Assim, o processo de seleção dos sujeitos e convite para participação foi feito 

tanto por telefone e aplicativo de mensagens, quanto pessoalmente, após a situação 

da pandemia ser considerada mais branda pelos órgãos municipais. Todas as seis 

entrevistas semiestruturadas também foram realizadas, de forma presencial, em 

encontro único, quando possível, em uma área externa à residência do morador.  

Desse modo, foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para todos os participantes com a finalidade de informar: o direito de recusa à 

pesquisa; a característica não obrigatória para adesão à participação; o caráter não 

remunerado da pesquisa, dos seus objetivos e dos seus resultados; das narrativas 

fornecidas pelos entrevistados para a construção da pesquisa serem utilizadas só 

para esta pesquisa; o caráter anônimo da participação; a duração da entrevista e a 
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sua gravação por um aplicativo eletrônico, se consentido. Por fim, é válido citar que 

esta pesquisa foi autorizada/aprovada pelo Comitê de Ética da UFOP27.  

Dessa forma, para o desenvolvimento dos próximos tópicos deste capítulo e 

com o intuito de alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa – o de compreender 

a relação desenvolvida entre a comunidade do subdistrito de Campinas e a escola 

local - inicialmente serão apresentados os seis moradores de Campinas que foram 

entrevistados28, sendo dois familiares de alunos transferidos para a Escola de Águas 

Claras, dois familiares de alunos que ainda permanecem estudando na escola da 

localidade e dois moradores que podem ser considerados referências na comunidade, 

bem como será contextualizada a participação destes indivíduos diante do 

instrumento metodológico snowball, adotado a fim de encontrar os participantes 

colaboradores.  

 

3.2 Cotidiano em Campinas e apresentação dos entrevistados   
  

O primeiro entrevistado foi Gilberto, morador de Campinas de 53 anos e 

produtor rural. Desde o início da aproximação do pesquisador com a comunidade para 

a realização deste trabalho, os moradores e outras pessoas ligadas ao subdistrito já 

indicavam Gilberto como uma pessoa gentil e interessada em conversar sobre as 

questões que envolvem Campinas e a escola local. No primeiro contato, as 

expectativas se confirmaram e o agendamento da entrevista ocorreu de modo 

receptivo, tendo o produtor rural demonstrado entusiasmo e curiosidade pelas 

temáticas a serem debatidas, além de ter indicado outros potenciais participantes.  

 Em uma propriedade próxima ao curso do rio Gualaxo do Norte, Gilberto reside 

com a sua esposa e com um casal de filhos. Em relação à escolarização do núcleo 

familiar, a trajetória escolar do entrevistado se encerrou na quarta série, na própria 

Escola Municipal de Campinas, enquanto a sua esposa, também ex-aluna da escola 

local, estudou até a quinta série. O filho mais velho do produtor rural está matriculado 

nos anos finais do ensino fundamental, na escola de Águas Claras devido ao processo 

 
27 Número do parecer/CAAE: 40412720.4.0000.5150 
28 É válido ressaltar que, de forma a preservar as identidades dos entrevistados e respeitar as 

especificações do comitê de ética, os nomes verdadeiros foram substituídos por fictícios. 
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que transferiu os alunos da escola de Campinas desta etapa de ensino para o distrito 

vizinho. Por sua vez, a filha não frequenta o estabelecimento de ensino porque ainda 

não está em idade escolar.  

A fonte de renda de Gilberto é advinda da criação de gado para a produção de 

leite, uma atividade comum na localidade, mediante associação à cooperativa de 

produtores de leite de Águas Claras. De acordo com o entrevistado, o caminhão da 

cooperativa passa na região recolhendo o leite produzido em sua propriedade e em 

outras propriedades próximas.  

Na família, a responsabilidade pelas tarefas laborais ligadas à produção leiteira 

é basicamente exclusiva de Gilberto. Ainda que, em algumas situações, o produtor 

rural ensine o seu filho mais velho e seja acompanhado por ele nas atividades 

relacionadas ao trabalho com a terra, Gilberto enfatiza que prefere vê-lo estudando. 

A esposa é dona de casa e, segundo o próprio entrevistado, para dar conta das tarefas 

domésticas, dos cuidados com os filhos e dar suporte à própria mãe, ela se encontra 

em um ritmo intenso de trabalho.  

Além da renda obtida pela produção de leite, a família conta com rendimentos 

esporádicos obtidos pela esposa que recebe encomendas de “merendas” (bolos, 

biscoitos, etc.) de outros moradores locais. Em relação à inclusão da família em algum 

benefício social, Gilberto disse que o núcleo familiar não recebe nenhum benefício 

social do governo, mas lembrou que, durante a pandemia de Covid-19, eles e os 

vizinhos receberam cestas básicas fornecidas pela Prefeitura de Mariana, destinadas 

às famílias dos alunos da rede municipal.  

Gilberto nasceu no subdistrito de Campinas e, quando mais jovem, viveu em 

uma metrópole brasileira por mais de uma década. Tempos depois, descontente com 

a qualidade e o estilo de vida típico das grandes cidades, decidiu voltar à localidade 

onde morou durante a maior parte da sua vida: “eu tenho que ajeitar um pezinho de 

meia pra sair fora pra cá, porque lá não é lugar de sobreviver não”. Com isso, o 

entrevistado informou que, após ter acumulado o valor planejado, voltou para o 

subdistrito de Campinas, local em que se sente à vontade para se reunir com os seus 

muitos amigos e vizinhos.  

Aqui é o seguinte, pra viver aqui não tem melhor. É porque se você 
fica quieto no seu canto, não mexe com o vizinho, tipo assim, aqui do 
lado tem um vizinho, ali pra cima tem outro, e se você não perturbar 
eles, um estende a mão pro outro na hora que o outro precisa. Cê vai 
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tocar uma criação lá, precisa da ajuda da pessoa, porque aqui tem 
muito isso, aí a pessoa tem que estender a mão pra dar uma força. 
Aqui é desse jeito (Gilberto, 53 anos). 

Ao longo da entrevista, por diversas vezes, o produtor rural reafirmou o carinho 

pelo modo de vida existente no subdistrito de Campinas, bem como o seu sentimento 

pela comunidade. Sorrindo, o seu apreço pelo local era evidenciado pela forma como 

narrava as histórias locais e as suas próprias experiências durante a conversa. E 

quando questionado sobre os fatores e motivos que o incomodavam na localidade, ou 

aspectos que considerava necessários para melhorar a vida em Campinas, Gilberto 

frisou que a distância entre o subdistrito e a sede municipal é uma preocupação para 

a comunidade, sobretudo, dado que o transporte disponível é esporádico.  

Do mesmo modo, durante a realização da entrevista com o segundo morador 

participante, os entraves que dizem respeito à mobilidade e ao transporte que liga a 

comunidade de Campinas à sede e aos outros distritos foram apontados como os 

principais pontos negativos de se viver na localidade. De acordo com Francisco, 

morador entrevistado após Gilberto, a ausência de uma pavimentação de asfalto na 

via que conecta o subdistrito ao distrito de Águas Claras é uma das principais 

carências sentidas pela comunidade de uma forma geral.  

Antes de uma conversa inicial com Francisco e de convidá-lo para participar da 

entrevista, foram solicitadas indicações de potenciais participantes aos contatos 

iniciais do pesquisador no subdistrito de Campinas. Assim, como no caso de Gilberto, 

a participação de Francisco foi recomendada diante da compatibilidade do seu perfil 

com os requisitos desta pesquisa, como, por exemplo, por ser pai de filhos em idade 

escolar, ser morador da comunidade estudada e também, segundo os moradores, por 

Francisco ser considerado pelos moradores locais, como uma pessoa astuta e 

informada sobre os acontecimentos e a vida cotidiana da comunidade.  

Com um semblante sereno e receptivo, Francisco aparentemente estava 

tranquilo durante a conversa e o diálogo durou cerca de uma hora, de forma que a 

entrevista abrangeu todos os tópicos planejados. Porém, ao término do encontro, o 

segundo participante se mostrou preocupado por supostamente não ter respondido 

de forma adequada os tópicos perpassados, ainda que a impressão e os 

agradecimentos do entrevistador tenham sugerido o contrário.  

Francisco é casado, tem 48 anos e nasceu no subdistrito de Campinas, onde 

estudou por toda a sua trajetória escolar. A sua esposa estudou até a terceira série 
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do ensino fundamental, enquanto ele cursou até a quinta. Segundo Francisco, a 

escolarização acima da quinta série não era ofertada no subdistrito e/ou em 

localidades próximas na época da sua infância, exceto no distrito de Cláudio Manoel. 

Assim, estudar neste distrito seria inviável para qualquer morador de Campinas 

daquele período, devido à ausência do transporte público destinado aos estudantes e 

à distância entre as duas comunidades (cerca de 12km).  

Francisco reside em sua casa própria situada na parte central do subdistrito, 

sendo próxima do Cruzeiro, dos comércios, do posto de saúde e inclusive da Escola 

Municipal de Campinas. Além da esposa, ele reside com três dos seus seis filhos, que 

são estudantes das escolas municipais e estaduais situadas em Águas Claras, dos 

quais, dois vivenciaram a transferência do ensino fundamental II. Os outros três, 

maiores de idade, residem e trabalham na cidade de Mariana. 

Hoje, de modo autônomo, exerce as funções de pedreiro e carpinteiro na 

localidade, nos distritos e subdistritos próximos. Quando jovem, Francisco exercia a 

função de lavrador, trabalhando no subdistrito para outros produtores. Com o cultivo 

de uma horta em sua propriedade e com a criação de galinhas, as atividades ligadas 

à terra permanecem no seu cotidiano. Os três filhos mais novos de Francisco não 

trabalham regularmente, posto que os pais preferem que estes estudem, mas ainda 

assim exercem atividades eventuais: 

Eles fazem alguma coisinha, mas assim, não é nada sério não, 
entendeu? É, às vezes... eles trabalham pra alguma pessoa, mas é só 
tratando de algum animal, o outro molha as plantinhas pro rapaz ali, 
mas não é aquele serviço fixo não, é mais estudando mesmo. 
(FRANCISCO, 48 anos).  

Do ano de 2006 até 2015, assim como grande parte da população brasileira do 

campo (MAIA, BUAINAIN, 2015) ao longo das últimas décadas, Francisco se mudou 

para a cidade, residindo em alguns municípios mineiros para trabalhar durante esse 

período, mas sempre retornando nos finais de semana para Campinas. Enfático, 

afirmou não ter gostado da experiência de morar na cidade, exceto pelas 

oportunidades de emprego possibilitarem um melhor salário. Quando questionado por 

quais motivos sentia apreço pelo local que residia, respondeu que além dos produtos 

para consumo serem naturais, o fato de ter nascido e morado na localidade durante a 

maior parte da sua vida criou um forte sentimento com o subdistrito: “Uai, na verdade, 
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a gente que é nascido e criado no lugar, a gente gosta, né, raiz do lugar, a gente 

gosta”.  

O terceiro entrevistado, Dorival, é comerciante e foi indicado por Francisco e 

Gilberto devido ao seu reconhecimento como importante liderança da comunidade de 

Campinas. Natural de Barretos, subdistrito vizinho pertencente ao município de Barra 

Longa, Dorival tem 49 anos e reside com a esposa e com a filha na área central de 

Campinas, onde possui fortes laços com a comunidade desde à sua infância dada à 

proximidade física e social entre os dois subdistritos. 

Na infância, Dorival estudou na escola do povoado de Barretos até a quarta 

série e para dar prosseguimento à escolarização, foi necessário iniciar os estudos em 

Campinas. Assim como a esposa, estudou até a sexta série do ensino fundamental 

na escola do subdistrito. Quando mais velho, buscou concluir o ensino básico e se 

formou no ensino médio por meio do exame supletivo. A sua filha, já maior de idade, 

também concluiu a última etapa do ensino básico.   

Dentre todas as seis entrevistas realizadas com os moradores do subdistrito, 

foi a entrevista realizada com Dorival, descontraída e repleta de risos, a que mais 

aparentou ser uma conversa informal. De forma confortável, respondeu com interesse 

a todas as questões, ainda que, por algumas vezes, a entrevista tenha sido 

interrompida devido à procura da comunidade pelo comerciante, acontecimentos 

estes que não atrapalharam o trajeto da conversa, pois os retornos ao diálogo eram 

sempre acompanhados pela continuidade do raciocínio pelo próprio Dorival.  

Eu acho que viver na comunidade de Campinas é muito bom, é 
gostoso, entendeu? É o lugar onde a gente é acostumado a viver solto, 
né. Porque o que que acontece, eu... eu morei em Mariana seis anos 
e oito meses, eu não aguento aquele barulho dentro de Mariana na 
minha cabeça, cê entendeu? [risos] aquele barulho não para. Aquilo 
é, é vinte quatro horas aquela zoeirada na cabeça. Eu não aguento 
isso pra mim não. Então o que que acontece, viver em Campinas é 
muito gostoso, é você viver solto, né? É muito bom, é a comunidade, 
né, Graças a Deus... a gente tá perto, igual eu estou perto dos meus 
irmãos. (Dorival, 49 anos).   

Em partes, por Dorival ter se mudado e morado na cidade por quase sete anos, 

bem como por ter retornado ao campo diante da sua insatisfação com o estilo de vida 

característico do contexto urbano, a sua trajetória se assemelha aos percursos vividos 

por Gilberto e Francisco – e, também, à trajetória de Renato, o próximo entrevistado 

a ser apresentado. 
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Natural de Campinas, Renato tem 60 anos, é produtor rural e viveu durante a 

infância e a juventude com os seus pais em uma casa bem próxima da sua atual 

moradia na localidade, até que se casou. Devido à falta de oportunidade de atividades 

que promovessem a geração de renda no subdistrito, sentiu-se forçado a mudar para 

a cidade em busca de emprego e de melhores condições de vida, contexto em que 

viveu com a sua esposa por cerca de metade de sua vida.  

Segundo Renato, embora tenha morado em cidades diferentes de Minas Gerais 

ao longo dos anos, sempre teve o objetivo de voltar para o local em que nasceu. Há 

quase uma década, portanto, o seu sonho foi realizado ao investir uma parte dos seus 

recursos financeiros na criação de gado para produção de leite, a principal fonte de 

renda da família atualmente. Do mesmo modo que Gilberto, Renato está associado à 

Cooperativa de Produtores de Leite de Águas Claras, responsável por recolher 

diariamente os litros produzidos pelos cooperados da região. Ainda é válido ressaltar 

que foi o próprio Gilberto quem indicou Renato como um potencial morador de 

Campinas, uma vez que este sente um enorme carinho pelo subdistrito.  

Dentre os endereços das residências entrevistadas, a propriedade de Renato, 

bem como a de Gilberto, são as mais distantes do centro da localidade e 

consequentemente da Escola Municipal. Nesse sentido, é comum ouvir dos dois 

produtores rurais que a localização de determinada pessoa ou serviço “fica lá em cima 

em Campinas”, quando se referem aos vizinhos e aos serviços públicos situados na 

rua principal do povoado. Porém, a alusão à Campinas como um local mais distante 

se justifica mais pelo costume de se referir ao centro da localidade do que uma não 

identificação de Renato e Gilberto com a localidade.    

Sobre o exercício das atividades ligadas à terra, Renato é o único responsável 

da família, uma vez que a esposa é dona de casa e os seus dois filhos, já maiores de 

idade, sempre moraram na sede da cidade de Mariana devido ao interesse dos pais 

pela escolarização dos jovens. Destarte, quando jovem, a esposa do produtor rural 

concluiu o ensino médio, e os filhos do casal também, enquanto Renato estudou até 

a sétima série do ensino fundamental. 

A conversa com Renato começou morna, sem o desenvolvimento dos primeiros 

tópicos conforme o habitual. Com o semblante mais sério e moderado até então, 

Renato falou brevemente sobre os pontos negativos de se viver em Campinas e 

enfatizou que a comunidade sofre com a influência de políticos da esfera municipal, 
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uma vez que estes utilizam a máquina pública para troca de favores e perpetuação do 

poder, atrapalhando a união entre os moradores – o produtor rural classificou a prática 

como “voto de cabresto”. Por sua vez, o morador de 60 anos só ficou à vontade com 

a entrevista a partir do momento em que foi questionado sobre como se sentia por ser 

morador do subdistrito de Campinas.  

É bom... é muito bom... porque o lugar é pequenininho, natureza... é, 
natureza, muita água, muita mata, muito paredão de pedra, muita 
montanha... o rio Gualaxo do Norte... é... vários ribeirões, né? Muita 
nascente de água, a natureza é muito boa. E o pessoal também é 
muito agradável, é muito trabalhador, honesto (Renato, 60 anos).  

 Clara, a quinta moradora entrevistada, foi indicada pelo seu vizinho Francisco 

devido à sua presença regular nas reuniões envolvendo a escola local e a 

escolarização dos seus filhos. Natural do subdistrito de Campinas, Clara estudou até 

a oitava série (nono ano) do Ensino Fundamental na unidade de ensino da localidade, 

onde permaneceu por toda sua trajetória escolar, tendo frequentado tanto no prédio 

antigo quanto no novo prédio datado de 2007.  

 Em relação à composição familiar, Clara reside na área central do subdistrito 

com o seu marido e com os cinco filhos em uma casa próxima à escola. O marido de 

Clara, também natural de Campinas, estudou até o nono ano e exerce a função de 

motorista em uma construtora da região, já a entrevistada é dona de casa. Exceto a 

filha mais nova que ainda não possui idade escolar, os outros filhos estudam na Escola 

Municipal de Campinas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Nenhum dos 

filhos exerce atividades ligadas à terra e/ou relacionada ao trabalho, uma vez que os 

pais preferem que eles estudem.   

Em oposição aos quatro participantes já apresentados neste subtópico, a quinta 

entrevistada nunca morou em outro lugar além de Campinas e, de acordo com Clara, 

permanecer na localidade onde reside há 31 anos é o seu desejo: “nasci aqui... aqui 

é gostoso demais, não troco aqui por nada”, sobretudo, por gostar da maneira em que 

se vive no campo e por estar próxima dos seus familiares. 

Entrevistador – E sobre morar em Campinas, o que você mais gosta? 

Clara - O que eu mais gosto de morar aqui é porque minha família 
toda é daqui. Aí eu gosto mais porque minha família toda tá aqui. Então 
assim… se eu sair daqui e for pra cidade… também que eu não 
conheço quase ninguém da cidade. Então, se falar assim “vai pra 
cidade”, eu vou fazer o que na cidade? Aí se fala “vai pra roça”, aí eu 
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sei o que eu vou fazer na roça, eu vou plantar, vou colher o que eu 
quero. Na cidade eu vou fazer o que? Então é melhor ficar na roça. 

 Ao conversar com Clara, os motivos que reforçam o seu desejo em permanecer 

na comunidade de Campinas ficam evidentes. A quinta moradora entrevistada se 

sente confortável no povoado onde nasceu e nutre boas relações com os outros 

moradores. Porém, é a respeito dos processos que envolvem o esvaziamento da 

população local que se encontram os maiores receios de Clara, devido ao 

deslocamento dos moradores para as cidades próximas, principalmente, para a sede 

de Mariana. Tal movimento, de acordo com a moradora, justifica-se pela busca por 

emprego e pela falta de atendimento médico regular.  

Clara - Campinas vazia, isso me incomoda demais… Nossa, parece 
que arrancou um pedaço da comunidade fora. Que você ver a alegria 
da comunidade é o lugar cheio, né, ter o contato da pessoa. Tirou aqui 
não tem contato com ninguém mais. (...) o pessoal saiu tudo pra 
Mariana, ficou tudo mais difícil, porque aqui é um lugar tranquilo, né. 
Era assim, todo mundo conhecido, aí um foi pra um canto, o outro foi 
pro outro.  

Entrevistador – E pelo que percebi, quem se muda de Campinas fica 
querendo voltar, é verdade?  

Clara - É, arrepende e volta pra cá… e muita gente que foi diz “eu 
arrependo de ter ido pra cidade”. Eu falo “bem feito”, volta pra cá! Que 
às vezes nem tem condições de ficar lá, às vezes quer plantar alguma 
coisa, como é que planta? Em vez de vir pra cá, plantar as coisas aqui, 
né. Então eu prefiro ficar aqui… então aqui pra você cuidar de uma 
criança é muito melhor, que você vai pra cidade pra deixar o menino 
trancado dentro de casa o dia inteiro, é melhor você ficar na roça, que 
na roça você deixa os meninos tranquilos… então, prefiro morar na 
roça. 

 Para alcançar o objetivo de realizar duas entrevistas com moradores cujos 

filhos estão matriculados na Escola Municipal de Campinas, foi solicitado aos outros 

entrevistados indicações de possíveis participantes. Com isso, devido aos enteados 

estudarem na escola local, o nome de Milton foi sugerido pelos produtores rurais 

Gilberto e Renato e pelo comerciante Dorival. Além disso, Milton também poderia ser 

indicado para o perfil de referência comunitária, pois, de acordo com os moradores do 

povoado, ele participa regularmente das reuniões comunitárias e se engaja para 

solucionar os problemas de Campinas.   

 Milton, o sexto entrevistado, tem 26 anos e nasceu no subdistrito de Campinas, 

onde atualmente reside com a companheira e os dois enteados, alunos da instituição 
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de ensino local. Quando Milton concluiu o Ensino Fundamental II, esta etapa escolar 

ainda era ofertada em Campinas, ao contrário do que provavelmente será encontrado 

pelos seus enteados. Contudo, para prosseguir com os estudos, alguns anos atrás, 

foi necessário que o entrevistado se deslocasse para cursar e concluir o Ensino Médio 

no distrito de Águas Claras – etapa também finalizada pela sua companheira.  

 Para Milton, morar na localidade é visto com muito apreço por ter crescido no 

subdistrito, assim como pelos laços desenvolvidos pela mãe e avó na comunidade, 

além de considerar o subdistrito um local tranquilo para se viver: “não vejo hoje um 

outro local melhor que Campinas”.   

 Apesar de residir no subdistrito, de segunda a sexta o jovem se desloca para 

outros distritos e subdistritos próximos para trabalhar em uma empresa responsável 

pelo reflorestamento das áreas atingidas pelos rejeitos da Barragem de Fundão. Para 

complementar a renda da família, a companheira do entrevistado revende cosméticos 

para os moradores da localidade.  

 Segundo Milton, é justamente em relação às oportunidades laborais que está 

situado o ponto mais frágil da realidade em Campinas, uma vez que, devido à 

escassez de emprego e atividades ligadas à geração de renda, muitos moradores se 

veem obrigados a sair de Campinas.  

E poxa... a gente conhece todo mundo aqui, é uma comunidade super 
tranquila. Tipo assim, a gente conhece todos, conversa com todos e, 
o lado negativo, é a falta de trabalho... é a falta de trabalho, porque 
tipo assim, pra gente ter um trabalho, a gente tem que ir pra fora aí, 
tem que ir para Mariana, tem que ir até para outras cidades para 
conseguir um trabalho, seja fichado, ou seja, tipo assim, até informal 
mesmo, né? Pra você ter, garantir o sustento da sua família... e o lado 
negativo é esse, trabalhar fora (Milton, 26 anos).  

 De acordo com Milton, seria fundamental a existência de um programa voltado 

para a geração de renda no subdistrito, de modo que, os jovens da localidade não se 

sentissem pressionados a se mudarem para o distrito sede: “como a comunidade não 

tem um serviço, leva os jovens também a sair pra fora pra ter um emprego e esses 

jovens saem e acabam não voltando mais”.  

 O encontro realizado com Milton foi o mais extenso entre as seis entrevistas 

com os moradores de Campinas, de modo que a entrevista durou mais de uma hora 

e quarenta minutos, extensão justificada pelo desejo do participante em relatar e 
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contribuir para o entendimento do pesquisador sobre as questões que envolvem o dia 

a dia, a política, a educação e a economia do povoado.  

 Mesmo que, em relação ao seu tempo de duração, algumas das entrevistas 

realizadas não tenham se estendido tanto quanto à conversa com Milton, todas podem 

ser consideradas férteis para a análise das relações entre os habitantes, a escola e a 

comunidade de Campinas.   

 A partir dos relatos dos seis moradores entrevistados foi possível a construção 

de um perfil geral da comunidade de Campinas. Eles evidenciaram uma comunidade 

diversificada em relação às características sociais que atravessam cultura, emprego 

e escolarização dos moradores.  

 Observada as particularidades dos moradores entrevistados, a amostra, ainda 

que reduzida, ao encontrar três entrevistados com Ensino Fundamental incompleto, 

uma entrevistada com Ensino Fundamental completo e dois entrevistados com Ensino 

Médio completo evidenciou a vulnerabilidade social comum ao contexto campesino 

brasileiro e o menor índice de escolaridade dos camponeses quando comparado aos 

índices do contexto urbano brasileiro (INEP, 2019).  

 Se as justificativas para esta disparidade de escolarização no país perpassam 

a vulnerabilidade social, a ausência de oferta educacional e questões próprias ao 

campo (SILVA; MORAIS; BOF, 2006), no subdistrito Campinas, os resultados obtidos 

nas entrevistas não destoaram destes problemas. Quando Milton e Clara estudavam, 

os dois entrevistados mais novos, o Ensino Fundamental II era ofertado em Campinas, 

o que provavelmente influenciou que esta etapa escolar fosse concluída por eles, ao 

contrário da época que os outros entrevistados estudavam. Dorival, por sua vez, 

prosseguiu com os estudos e concluiu o Ensino Médio, porém, foi necessário estudar 

depois de mais velho e buscar outros métodos, como o supletivo.  

 A descontinuidade na escolarização de quatro entrevistados durante a infância 

e adolescência, guardadas as experiências individuais, de forma geral, foi justificada 

por Dorival, Francisco, Gilberto e Renato devido à necessidade de trabalharem desde 

cedo para ajudar a sustentar as suas respectivas famílias, bem como pela inexistente 

oferta das últimas etapas da educação básica na localidade – pois as escolas 

ofertantes do Ensino Fundamental II eram distantes do subdistrito de Campinas e o 

Município não fornecia transporte escolar.   
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 Já sobre os tópicos comuns, destaca-se o sentimento de apreço pela localidade 

onde residem todos os seis moradores participantes. Cinco dos seis entrevistados são 

naturais de Campinas e durante a maior parte da sua infância e juventude viveram no 

subdistrito. Dorival, o único entrevistado que não nasceu na localidade, a frequentava 

desde novo. Segundo os seis entrevistados, devido ao fato de terem morado e/ou 

convivido por muitos anos na comunidade, desenvolveram fortes laços com os 

vizinhos, com o meio físico e com a própria escola.  

 O afeto pela comunidade de Campinas é notável nas narrativas e experiências 

individuais dos entrevistados: entre os seis moradores participantes, quatro saíram da 

localidade e moraram por anos no contexto urbano em busca de melhores 

oportunidades de emprego. Insatisfeitos com o ritmo típico das cidades e com boas 

lembranças da vida em Campinas, os quatro entrevistados voltaram para o subdistrito 

e assim como os dois entrevistados mais novos, dizem preferir residir no subdistrito e 

afirmam que não pretendem se mudar.  

 Ainda que existam percepções negativas que sensibilizem a comunidade sobre 

a qualidade de vida no subdistrito, é evidente o anseio do grupo entrevistado em morar 

e permanecer no subdistrito de Campinas. Destarte, um dos principais pontos comuns 

criticados foi o esvaziamento da comunidade ao longo das últimas décadas, 

impulsionado tanto pela falta de oferta de emprego quanto pela infraestrutura 

inadequada – como a má qualidade das estradas e a ausência de atendimento médico 

em casos urgentes –, problemas estes recorrentes ao contexto do campo brasileiro 

(ARRUDA, MAIA, ALVES, 2018).   

 

3.3 A Escola Municipal de Campinas: “uma coisa muito boa” 
 

Uai, eu acho que o valor da escola aqui ou que seja pra comunidade 
é uma coisa incalculável. É porque a escola na comunidade é uma 
coisa muito boa, né. Então já teve muita melhoria, a gente fala da 
época que a gente estudou pra cá, então é... só coisas boas. A escola 
para comunidade é uma coisa muito boa. Hoje tem um prédio muito 
bom ali, com espaço, com bastante espaço sobrando. Mas é, a 
intenção deles provavelmente daqui uns tempos é até querer fechar a 
escola, né... isso é ruim pra comunidade demais. (Francisco, 48 anos).  

 Os acontecimentos particulares e os vínculos desenvolvidos entre os sujeitos a 

partir dos espaços escolares são exemplos da diversidade sociocultural presente no 

interior das instituições (DAYRELL, 1996). Por conseguinte, em comunidades isoladas 
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onde são poucos os espaços públicos consolidados, a existência de uma escola por 

mais de sete décadas pode conter uma ampla rede de relações sociais, ao mesmo 

tempo em que envolve memórias e significados distintos, como refletem as entrevistas 

com seis moradores do subdistrito de Campinas sobre as relações históricas e 

cotidianas com a escola. 

 Para além da atual influência da instituição escolar no cotidiano do povoado, as 

experiências individuais dos entrevistados com a Escola Municipal de Campinas, a 

princípio, se convergem diante do fato de que todos os moradores participantes, em 

algum momento da vida escolar, estudaram na escola local; em alguns casos, a 

trajetória escolar foi vivenciada somente neste estabelecimento, enquanto, em outros, 

o percurso na unidade do subdistrito durou no máximo dois anos, como no caso do 

terceiro morador entrevistado, o comerciante Dorival.  

 Dorival iniciou os estudos na escola do subdistrito de Barretos, fechada há 

alguns anos, e precisou continuar a sua formação no subdistrito de Campinas na 

época, dada à ausência da oferta dos anos seguintes em seu vilarejo. Sobre a Escola 

Municipal de Campinas, em tom de nostalgia, o comerciante lembrou com carinho da 

unidade de ensino e das professoras consideradas por ele como muito dedicadas aos 

alunos, o que evidencia a importância dos profissionais da educação para as relações 

desenvolvidas no interior da escola, mas também, em toda a comunidade, dado que 

os professores demonstram se importar com a comunidade e os seus moradores.  

 Já ao comparar as escolas dos dois subdistritos, Campinas e Barretos, Dorival 

ponderou que a estrutura pequena e simples da escola de Campinas ainda era “bem 

mais evoluída” quando comparada à escola do vilarejo onde nasceu. 

 As trajetórias escolares de Clara, Francisco, Gilberto e Renato, por sua vez, 

ocorreram tão-somente na Escola Municipal de Campinas. Porém, do mesmo modo 

que Dorival, os dois produtores rurais e Francisco estudaram no antigo prédio escolar 

em uma época em que o Município de Mariana não ofertava as séries finais do Ensino 

Fundamental no subdistrito,  

 Segundo as descrições de Gilberto sobre a escola de Campinas da época em 

que estudou, o antigo estabelecimento era marcado pela simplicidade dos espaços 

físicos e dos insumos. De acordo com o entrevistado, o acabamento do chão da sala 

de aula era de piso grosso e em nada se assemelhava ao acabamento comum das 

atuais escolas do território marianense. Além do piso rudimentar, conforme afirma 
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Francisco, a antiga escola possuía o telhado baixo, composto por telhas de amianto, 

característica responsável por causar o aumento da temperatura no interior da sala 

de aula. Nesse sentido, segundo Renato, as condições estruturais do prédio e os 

materiais escolares fornecidos pelo município de Mariana eram precários.  

 As descrições fornecidas pelos moradores participantes sobre a escola local se 

aproximam das observações realizadas por Vendramini (2004), em que as condições 

estruturais e os insumos escolares fornecidos nas instituições brasileiras de ensino 

localizadas no campo no decorrer do século XX eram precários.  

A gente às vezes ganhava duas vezes por ano um caderno da 
Prefeitura, mas um caderno pequeno. Bolsa por exemplo, assim, uma 
mochila a gente não tinha, a maioria, né, todo mundo carregava em 
plástico assim de açúcar ou de arroz, não tinha mesmo. Ou então era 
esse, eles falam embornal de pano mesmo. Não tinha. E outra coisa, 
merenda às vezes tinha, mas faltava muito, às vezes a pessoa tinha 
que trazer de casa, né. Aí plantava aqui na escola que tinha plantação 
de horta. Que a… a professora mesmo ajudava, cantineira fazia e a 
gente, e elas colocavam a gente pra buscar esterco de boi pra colocar 
na horta e buscar lenha também pra fazer a comida também que era 
fogão de lenha. Às vezes tinha dia que nós no recreio, a gente tinha 
que subir lá pra cima todo mundo pra buscar lenha e aí, só que 
naquela época, era todo mundo obediente. Aí todo mundo ia. Quando 
ela pedia “amanhã todo mundo traz esterco” aí a gente trazia, né, um 
tantinho em um, era pouca coisa, né… em um saquinho mesmo de 
açúcar, assim. Mas todo mundo trazia, para estercar a horta e 
tal. (Francisco, 48 anos).  

 As dificuldades enfrentadas pelos moradores de Campinas na época do prédio 

antigo foram reconhecidas por todos os seis entrevistados, seja no tocante às 

precárias condições de funcionamento da escola, seja pela inexistência do transporte 

escolar. Apesar das adversidades, a experiência escolar no antigo prédio foi lembrada 

com carinho pelos momentos vivenciados no ambiente, pelos laços de amizade e pela 

dedicação das professoras.  

 A análise das memórias dos moradores interrogados contribuiu para evidenciar 

a importância escolar, sentimental e social do estabelecimento para a comunidade, 

especialmente, se considerarmos que o subdistrito de Campinas possui um tamanho 

reduzido, uma população pequena e domicílios distantes uns dos outros. Assim, a 

escola local simboliza um espaço de socialização (DAYRELL, 1996) e de referência 

para os moradores, para além da função de instrução, onde são desenvolvidas laços 

e relações cotidianas não só entre a comunidade escolar, mas também entre os 

moradores do subdistrito, diante das suas necessidades e valores culturais.  
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 Sobre a passagem do funcionamento da Escola Municipal de Campinas para o 

prédio inaugurado em 2007, os seis moradores entrevistados se mostraram unânimes 

em relação aos benefícios proporcionados não só aos alunos do subdistrito, mas para 

a comunidade no geral.   

Pesquisador - E você considera que o prédio de hoje está melhor 
para os meninos? 

Gilberto - Com certeza, o colégio aí é muito chique. Águas Claras, o 
daqui está melhor que o de lá, com certeza, tem mordomia para 
estudar e muita! Você conhece o colégio, né? É mordomia ali ou não 
é? Você está louco, tem que falar a verdade. Não tem colegial igual. A 
gente tem que enxergar muito pra esse lado, a gente tem que ter visão. 
O que que acontece, é um bom colégio. 

 De modo análogo ao apontado pela pesquisa realizada por Carmo e Rangel 

(2013), em que familiares de alunos camponeses foram entrevistados e consideraram 

as escolas frequentadas por eles como mais frágeis do que as escolas dos seus filhos, 

todos os seis moradores participantes de Campinas enxergaram um grande salto de 

qualidade para a comunidade ao contrastarem a nova edificação da localidade com o 

prédio mais velho.  

 Nesse sentido, a fala de Renato resume a sensação de que a instituição escolar 

de Campinas foi aperfeiçoada em diversos âmbitos ao longo dos últimos cinquenta 

anos, especialmente, após mudança para o novo prédio.  

Ah, melhorou tudo, né. Hoje tem vários professores, é, prédio bacana, 
né, banheiro, naquele tempo nosso não tinha banheiro, nem água, 
nem banheiro, nem nada, nem luz. Hoje tem tudo, né, transporte, 
uniforme, calçados, que as crianças ganham, alimentação... e naquele 
tempo não tinha nada, uma professora só para muitos meninos, era 
muito mesmo, né (Renato, 60 anos).  

 Se por um lado, de acordo com o mais velho morador entrevistado, o produtor 

rural Renato, a merenda escolar não era fornecida pelo município na época em que 

estudou na Escola Municipal de Campinas, por outro lado, a situação encontrada por 

Gilberto, Dorival e Francisco, anos depois, foi diferente. Ainda assim, a alimentação 

fornecida durante o período em que os três cursaram o ensino básico, como elucidado 

por Gilberto, era inferior quanto à variedade e à qualidade nutricional da merenda 

escolar fornecida atualmente.  

Tinha, tinha. Era uma alimentação sim. Tinha dia que tinha comida, 
tinha dia que era, na época era, paçoca de amendoim que enrolava, 
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também tinha. Era no tempo de João Ramos, era uma 
alimentaçãozinha básica, mas tinha. Agora hoje tem uma alimentação 
mais rigorosa, comida, verdura (Gilberto, 53 anos). 

 Os mais novos dentre os moradores entrevistados, Clara e Milton completaram 

o Ensino Fundamental II na mesma instituição em que iniciaram os seus estudos, 

embora, em um prédio diferente daquele frequentado inicialmente. Assim, pelos dois 

terem estudado em ambos os prédios, e vivenciado essa passagem da Escola 

Municipal de Campinas para o novo endereço em meio à escolarização, possuem uma 

perspectiva particular e mais íntima sobre os impactos da mudança vista como positiva 

por todos os moradores entrevistados.  

 O entendimento de melhoria alcançada para a comunidade após a inauguração 

da atual edificação foi exemplificado por Clara ao falar sobre a sua escolarização no 

antigo endereço: “naquela ali era muito ruim, era ruim, porque era pequenininha, 

apertada, era muita gente pra estudar, agora aquela outra era boa demais”.  

 No mesmo sentido, Milton afirmou que foram notórios os ganhos advindos da 

mudança do prédio em 2007, uma vez que facilitou o funcionamento dos turnos e das 

séries escolares e contribuiu para o próprio desenvolvimento local, o que concorda 

com os resultados de Amiguinho (2008), de que as escolas não são entraves para o 

desenvolvimento local, pelo contrário, são espaços fundamentais para o crescimento 

local e pessoal dos seus moradores, convergindo com a análise desenvolvida nesta 

dissertação de que, no subdistrito, a escola extrapola os seus sentidos usuais. 

Ah, foi muito bom, muito bom porque a escola lá tinha que ter duas 
séries numa sala só. De vez em quando tinha isso, a escola era muito 
pequena, a escola, tinha três turnos, né, que era de manhã, tarde e de 
noite, né? Por exemplo, a turma do nono ano já era a noite, olha para 
você ver, né. Não cabia o tanto de aluno que tinha na época, né. E 
desafogou demais, nossa, aí foi pra lá e continuou tendo o turno a 
tarde. O turno que tinha a noite passou a ser o EJA, mas aí, meu tio 
até começou a estudar na escola aqui pelo EJA, mas aí depois ele 
teve que ir embora pra trabalhar..., mas tinha. Aqui era muito bem 
desenvolvido, começava a se desenvolver por causa da escola, 
novamente, uma escola imensa. (Milton, 26 anos) 

Não obstante, mesmo após a inauguração do novo prédio, analisado também 

pela maioria dos seis moradores entrevistados como uma tentativa de assegurar a 

permanência da população na localidade, o subdistrito conviveu ao longo das últimas 

décadas com a saída de parte da população – e por conseguinte, dos alunos - para o 

contexto urbano, principalmente, para o distrito sede de Mariana.  
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Na visão de todos os seis participantes, o deslocamento dos moradores para a 

cidade não estava relacionado à ausência da oferta do Ensino Médio no subdistrito, 

ou ainda aos possíveis motivos ligados à escola, mas sim aos fenômenos pertinentes 

às questões sociais que dificultam e enfraquecem a qualidade de vida em Campinas. 

Dessa forma, a escola aparenta ter um papel central na comunidade, ao assegurar a 

permanência da população do subdistrito ou, como pontuado por Milton, ao colaborar 

no desenvolvimento da comunidade, uma vez que, em termos históricos, o panorama 

socioeconômico do campo é mais frágil.  

Portanto, ao mesmo tempo em que a escola local é valorizada pela comunidade 

de Campinas diante da sua responsabilidade escolar, a sua importância reverbera 

também em outras esferas da sociedade, como ao garantir a presença dos órgãos 

públicos na comunidade e por estimular a economia local: “A escola pouco, mas é 

uma fonte de renda pra localidade, tem as pessoas que trabalham, né? A escola traz, 

ela traz benefício pra toda a comunidade” (Dorival, 49 anos). Neste sentido, o papel 

social da instituição escolar se amplia também por ser a corporificação do estado, uma 

das poucas formas de captar a presença do poder público para o local.  

Ao questionar os moradores sobre o valor e a importância da escola para a 

comunidade, os discursos dos dois produtores rurais entrevistados, Gilberto e Renato, 

por exemplo, sintetizam a relevância da tradicional instituição de ensino de Campinas 

e a sua importância para a população.  

A Escola, é o seguinte, a vantagem, o bom dela, é que ela incentiva o 
moleque, né. Se não tiver ela também, como que fica o lugar? Ela 
ajuda né, dá emprego, igual pro segurança, ela ajuda a segurar e se 
tudo parar e não tiver ninguém pra fazer a segurança a noite e não 
tiver nenhum aluno… porque eles ameaçaram fechar ela, né, você tá 
sabendo, né? Aí, no ter esse pouquinho de moleque, não tem como 
fechar (...) Pena que não tem aluno para ficar aí direito igual meu filho, 
hoje os moradores daqui estão pra fora, moram no Rosário, né. 
Campinas era cheio. Poderia ter bem mais meninos pra estudarem aí, 
aí não ia embora a metade. Metade daí foi embora, metade está pra 
Mariana. (Gilberto, 53 anos).  

O valor? É de segurar o pessoal aqui no... no lugar. Porque, se acabar 
com a escola aqui, aí vai diminuir a população. E ela estando aqui, se 
ter alguma melhoria aí, é, se ter alguma melhoria pra segurar o pessoal 
aqui, aí já pode voltar a crescer mais. Porque fim de semana aqui está 
até arrumadinho, sabe? Está tendo um movimento melhorzinho, 
porque o pessoal trabalha fora e estão começando a construir umas 
casinhas aqui, para fim de semana aqui ou na casa dos pais, na casa 
da sogra, ou fazendo uma casinha pra eles, porque quem trabalha em 
Mariana e vem pra cá..., mas se acabar a escola, os pais dessas 
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pessoas vão acabar indo pra lá, os outros irmãos, né? E vão ficar mais 
final de semana mesmo. (Renato, 60 anos). 

Ao mesmo tempo, os discursos citados anteriormente apresentam dois pontos 

de angústia que pulsam na comunidade: o acentuado esvaziamento local nos últimos 

anos e o receio de que em alguma ocasião a escola seja fechada. Sobre isto, Dorival 

também se mostra apreensivo. 

Oh, era aquela coisa gostosa até, você entendeu? Em vista assim da 
gente que saiu lá do Barretos, como diz o outro, Campinas era bem 
mais evoluído. Barretos na época não tinha nem merenda, não tinha 
nada e Campinas tinha merenda. Então assim, foi um tempo bom. Mas 
hoje, graças a Deus, já está mais evoluído e é grande o número de 
alunos. Hoje já diminuiu bem a quantidade de alunos e o colégio 
cresceu. E aí, como diz o outro, juntando com isso, chega o período 
que estão querendo acabar com a escola que é um ponto de referência 
para a comunidade. Eu acho que é uma perca muito grande... é... 
fechar a escola (Dorival, 49 anos). 

 Para além do seu benefício escolar para a população do subdistrito, a Escola 

Municipal de Campinas demonstrou ocupar um espaço fundamental da localidade, 

tanto no que se refere ao dia-a-dia quanto no âmbito histórico e cultural do povoado. 

Nessa direção, as múltiplas utilizações do espaço e os significados atribuídos à escola 

refletem a importância da instituição situada no campo diante da vulnerabilidade social 

característica do contexto camponês e dos obstáculos cotidianos acentuados pelo seu 

isolamento geográfico, em que, conforme apontam Peripolli e Zoia (2011), nos locais 

mais distantes fisicamente e socialmente, a escola absorve para si a responsabilidade 

de ser o único caminho utilizado pelos moradores para se comunicarem com poder 

público em busca de melhorias para a comunidade. 

 O valor atribuído pelos moradores à unidade de ensino enraizada no subdistrito 

de Campinas também é salientado e influenciado pelas contribuições institucionais e 

informais. Em outras palavras, para os residentes, a escola simboliza um estratégico 

canal de comunicação com o poder público e consiste em um caminho para sanar as 

necessidades corriqueiras mais imediatas da vida prática, como reiterado nas falas 

trazidas por alguns moradores interrogados, por exemplo, que a população recorre à 

escola quando precisa tirar a cópia de um documento.  

Ela ajuda muito, se você precisar, se caso você precise de tirar um 
xerox, assim, você vai, pede a Diretora, na hora ela tira para você lá. 
Se você precisa de qualquer coisa, na hora eles atendem você, a 
escola ajuda muito, ajuda demais. (Clara, 31 anos). 
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 Ainda sobre o alargamento da função da escola no povoado e os seus diversos 

usos, foi apontado por todos os indivíduos participantes que em eventos promovidos 

pelo estabelecimento escolar local, como quadrilhas juninas, gincanas, apresentações 

e outras celebrações, a participação dos sujeitos não fica restrita àqueles envolvidos 

formalmente com a instituição. Outra questão mencionada diz respeito à importância 

da quadra esportiva pertencente à escola ser aberta para a comunidade, de forma que 

os moradores a utilizam para as atividades de lazer, práticas esportivas e como ponto 

de encontro entre os amigos. 

 Isto posto, segundo os próprios entrevistados, há a percepção de que a escola 

é um espaço receptivo e agradável para a população local, de forma que a consideram 

aberta à comunidade. Os moradores lembram que também há eventos promovidos 

por outros segmentos da sociedade no interior do espaço escolar e que isso contribui 

para o bem-estar do povoado. Segundo o produtor rural Renato, os eventos realizados 

pela e/ou na escola ajudam a reunir os indivíduos independentemente dos conflitos e 

das divergências políticas. 

 Outrossim, os moradores entrevistados se mostraram atentos e participativos 

sobre as reivindicações e processos que envolvem o sistema de educação municipal 

na localidade, como no acontecimento citado por Milton e Dorival, em que, através de 

uma antiga servidora da escola, foi realizada uma tentativa de tornar/reconhecer como 

quilombola a Escola Municipal de Campinas. Porém, a iniciativa não alcançou êxito, 

pois, para os dois moradores referidos, não foi considerada importante pelos órgãos 

públicos municipais.  

Tinha uma diretora que tinha o plano de tornar a escola quilombola. 
Portanto, igual eu tinha falado com você, todos aqui são primos, 
negros, né? A comunidade é realmente, as histórias... as histórias que 
tem da comunidade é realmente uma comunidade quilombola, tem 
traços disso e a gente estava até pensando, até tentando, queria fazer 
um livro, mas não foi pra frente, inclusive por falta de apoio aí da 
gestão dos vereadores, do prefeito, não deram suporte nenhum. A 
Prefeitura de Mariana não dá suporte nenhum pra Campinas, é como 
se a comunidade não existisse (Milton, 26 anos).  

O trecho da narrativa de Milton, logo, evidenciou a invisibilidade da população 

em relação à ausência do poder público na localidade, bem como a inexistência de 

representantes políticos da comunidade para reivindicarem melhorias e a garantia dos 

seus direitos. Com o isolamento social do povoado de Campinas, sentido pelos seis 

moradores entrevistados, a comunidade vê na escola uma possibilidade de mitigação 
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da sua condição de vulnerabilidade; embora, conforme será visto no próximo tópico, 

a partir de 2019 no subdistrito, segundo a percepção dos moradores, a escola também 

tem sido vítima do descaso público.   

 Pondera-se que, devido à pandemia de Covid-19, demais aspectos particulares 

à comunidade envolvendo os habitantes e a escola de Campinas não puderam ser 

avaliados pelo pesquisador, de modo que as observações das distintas utilizações 

corriqueiras se limitaram aos discursos dos moradores. Também, considera-se que a 

pesquisa adotou a perspectiva exclusiva da comunidade sobre a relação desenvolvida 

entre a escola e a comunidade, de maneira que possíveis questões enxergadas pelos 

servidores da escola não foram consideradas.  

 Ademais, desde o começo do ano de 2020 até meados do segundo semestre 

de 2021, quando as entrevistas foram realizadas, a população do povoado conviveu 

com a interrupção do funcionamento do prédio escolar, o que pode ter impactado as 

percepções dos participantes sobre os usos habituais do estabelecimento. Sobre esta 

conjuntura da pandemia na comunidade, alguns moradores lembraram dos impactos, 

ainda que sucintamente:   

Lá é o seguinte: antes, quando a escola estava aberta, tinha muito 
movimento, tipo assim, as vezes tinha formatura dos alunos, fazia 
bolo, as professoras faziam a despedida do final de ano, era muito 
bom. Ai hoje ficaram uns oito moleques, veio a pandemia (Gilberto, 53 
anos).  

 Portanto, os elementos presentes nos excertos dos moradores entrevistados 

ilustraram os vários aspectos em que a escola municipal de Campinas é significada e 

ressignificada pelos moradores em níveis individuais e coletivos, de modo que todos 

os participantes realçaram a sua importância para a comunidade, mesmo que estas 

temáticas não tenham sido explicitamente citadas e percebidas pelos moradores. 

 Assim, para além da função escolar e de instrução, podemos inferir a partir dos 

relatos, que o estabelecimento escolar de Campinas englobou as seguintes funções 

e significados para os moradores do subdistrito: ser um ponto de referência de 

sociabilidade para os moradores, inclusive capaz de minimizar alguns conflitos 

interpessoais; dar-lhes acesso e voz aos canais de comunicação com a esfera pública 

para que reivindiquem as demandas sociais e envolvam a comunidade e os familiares 

nas pautas políticas (como na luta pelo reconhecimento  da escola local como 
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quilombola); contribuir para o desenvolvimento local, ao gerar emprego, combater o 

esvaziamento demográfico e ser suporte para as tarefas e necessidades cotidianas.  

 A partir das seis entrevistas semiestruturadas realizadas foi possível perceber 

que todos os moradores participantes apresentaram considerável entendimento sobre 

as questões ligadas à escola, ao cotidiano da comunidade e às transformações da 

escola ao longo das décadas, ainda que em níveis distintos de compreensão. Essa 

importância da escola reverbera nos processos de escolarização da comunidade, 

particularmente os dos estudantes do Ensino Fundamental I e II, filhos de quatros 

moradores entrevistados. Por conseguinte, os processos envolvendo a escolarização 

na localidade serão analisados no próximo tópico.  

 

3.4 Escolarização no subdistrito de Campinas 
  

 Os processos de escolarização vivenciados pelos camponeses brasileiros ao 

longo dos séculos abrangeram limitações orçamentárias, empecilhos da infraestrutura 

e projetos instáveis, de jeito que estes aspectos contribuíram para a consolidação das 

desigualdades educacionais entre os sujeitos do campo e da cidade. Isto posto, os 

entraves que acentuam as disparidades sociais e escolares entre os contextos urbano 

e rural se relacionam com a precária oferta escolar - ou até a interrupção desta oferta 

– que acomete parte das populações do campo, sobretudo, aquelas localidades mais 

isoladas do distrito sede em termos geográficos (PERIPOLLI, ZOIA, 2011). 

 Nesse sentido, diante das disparidades sociais e escolares que acometem as 

populações do campo, como os altos índice de distorção idade/série, a permanência 

da oferta escolar é fundamental não só para os estudantes locais e os seus familiares, 

mas também para a comunidade, uma vez que os moradores entrevistados relatam 

os benefícios gerados pelas ações que envolvem a escola. Assim, estas ponderações 

ressaltam a importância da Escola Municipal de Campinas no que diz respeito à 

escolarização de crianças e jovens do subdistrito de Campinas e de distritos e 

subdistritos limítrofes, desde 1945, diante do usual cenário nacional de uma 

persistente escassez de oportunidades escolares que aflige as populações do campo.  

 Sobre os processos de escolarização no vilarejo de Campinas, com base nas 

entrevistas realizadas com seis moradores do subdistrito, é interessante salientar que 

a oferta escolar passou por diversas transformações ao longo das décadas, desde a 
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inclusão da segunda etapa do ensino fundamental e a mudança da sede da instituição 

para um novo prédio escolar, até a inserção e descontinuação do funcionamento da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, mais recentemente, a descontinuidade da 

oferta dos anos finais do ensino fundamental na escola local, com a transferência dos 

estudantes desta etapa escolar para outra instituição de ensino.   

 Desse modo, ainda que valorizada em diferentes níveis, a Escola Municipal de 

Campinas é entendida pelos seis moradores entrevistados como parte fundamental 

das suas respectivas trajetórias escolares, sendo que, ao refletirem sobre os recentes 

processos de escolarização relacionados à escola da localidade, todos os moradores 

entrevistados contribuíram para as reflexões realizadas nesta pesquisa e forneceram 

relatos sobre as suas vivências na unidade de ensino.  

 Questionados sobre o grau de satisfação com a escola local durante o período 

em que estudaram na unidade, em aspectos gerais, os seis residentes participantes 

evidenciaram a importância da oferta escolar para as suas respectivas formações 

pessoais. Embora no período em que estudaram no antigo endereço da Escola 

Municipal de Campinas, as experiências vivenciadas pelos entrevistados tenham sido 

marcadas por limitações e entraves de diferentes naturezas, as memórias e relatos 

de todos os seis moradores convergiram na perspectiva de que assegurar a oferta da 

escolarização e, consequentemente, a continuidade dos percursos escolares dos 

alunos, são aspectos fundamentais para o bem-estar local.  

 A valorização da escola e da educação, nesse aspecto, é compreendida pelos 

moradores como algo fundamental para promover um bom convívio em comunidade, 

para auxiliar na compreensão e na garantia dos direitos básicos individuais e coletivos, 

para aumentar as possibilidades de que os filhos tenham um emprego que consideram 

digno, ou ainda, como dito pelo produtor rural Gilberto, para que os sujeitos possam 

“pegar um bus” sem depender de outrem.  

Hoje tudo que você vai fazer, você tem que... se você não souber 
escrever nem o nome o bicho pega. Só no dedo, dedo, dedo. Saber 
ler o que está escrito no bus também é super importante, né. E eu 
mesmo se eu não soubesse um pouquinho de nada, eu sofria bem em 
São Paulo. E mesmo assim a gente sofre, é porque lá você tem que 
pegar o ônibus, se você não souber ver o que está escrito, quando ele 
vai, ele vai em um itinerário e quando ele volta, ele volta com outra 
rotação (Gilberto, 53 anos).  
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 Destarte, é plausível afirmar que a oferta escolar em Campinas não é vista de 

modo superficial pelos moradores entrevistados, mas sim, com um teor atencioso e 

interessado diante da sua função cidadã e de instrução para os alunos da localidade, 

conforme também ilustrado pela reflexão de Francisco: “a importância da educação 

para criança é muito grande, né, porque a educação é a base de tudo, e o que a gente 

quer é que eles continuem estudando e vão prolongando os estudos”. 

 Esta percepção citada corrobora com o entendimento de que as famílias das 

camadas populares se preocupam com a escolarização dos filhos, inclusive aquelas 

residentes no campo, ainda que as estratégias de escolarização desenvolvidas por 

parte dos núcleos familiares residentes no campo sejam limitadas ao intuito de garantir 

a permanência das crianças e jovens na escola (PORTES, et al., 2012).  

 Por conseguinte, os moradores entrevistados foram unânimes ao considerarem 

a oferta escolar - uma das múltiplas funções do estabelecimento local - como 

fundamental para a comunidade. De maneira semelhante, os entrevistados 

reconheceram como benéfica a mudança da escola local para novo endereço, pois, 

segundo eles, com as transformações estruturais e com o maior investimento 

direcionado à unidade de ensino, o cenário encontrado no subdistrito foi assinalado 

por condições mais dignas aos alunos e melhor suporte para atuação dos professores 

e servidores. 

 Em contrapartida, as entrevistas realizadas com seis moradores de Campinas 

também evidenciaram não concordantes em relação às dinâmicas escolares 

desenvolvidas no subdistrito. Isto se explica com a premissa de Elias e Scotson (2000) 

de que, até em contextos em que o sentimento comunitário é mais visível, a 

pluralidade de ideias presentes no interior de uma comunidade é possível, uma vez 

que os indivíduos se encontram interdependentes de alguma forma.  

 Neste sentido, no que diz respeito às experiências e os processos vivenciados 

pelos entrevistados durante os seus respectivos percursos escolares no subdistrito de 

Campinas, tanto no atual edifício, quanto no endereço anterior, os residentes 

participantes apresentaram opiniões contrastantes sobre a qualidade e satisfação da 

escolarização vivenciadas por eles em comparação às dinâmicas encontradas, hoje, 

pelos seus filhos ou vizinhos em idade escolar.  

 Dessa forma, as perspectivas apresentadas por Clara, Gilberto e Renato se 

alinharam a partir do entendimento de que, ao longo das últimas cinco décadas na 
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esfera educacional, ocorreram transformações responsáveis por promover avanços 

na educação escolar oferecida em Campinas.  

 Todavia, mesmo que todos os moradores entrevistados tenham reconhecido a 

importância da instrução escolar local, bem como tenham recordado o período em que 

estudaram na localidade com sentimentos positivos, ainda assim, Clara, Gilberto e 

Renato, elogiaram as transformações recentes no que se referem à profundidade do 

conteúdo ensinado na sala de aula, à atuação profissional do corpo pedagógico e às 

medidas de apoio do poder público. 

 Nas palavras de Gilberto, o ensino ofertado durante o período em que estudou 

no subdistrito de Campinas era caracterizado pela simplicidade, de maneira que as 

concepções pedagógicas adotadas pela direção escolar e as precárias condições de 

funcionamento da escola, na época, em nada se pareciam com a situação encontrada 

pelos estudantes atuais.  

Lá era uma sala em um piso grosso, comum, um estudo bem simples, 
se você não estudasse, você apanhava de vara de uma pá de 
professora aí. E vixi, não tem nada a ver com hoje. Era bem 
simplesinho, ali o estudo era ó, quase zero. Se aprendeu, aprendeu, 
se não aprendeu... era feijão com arroz que se chamava (Gilberto, 53 
anos) 

 De maneira semelhante àquela evidenciada pela pesquisa de Carmo e Rangel 

(2013), em que familiares de alunos da instituição escolar de um povoado indicaram 

recentes melhorias para a unidade vigente, as percepções de Clara, Gilberto e Renato 

sobre os métodos e os conteúdos pedagógicos trabalhados na unidade de ensino do 

subdistrito de Campinas também apontaram para uma conjuntura escolar mais bem 

estruturada quando comparada ao limitado e modesto ensino corriqueiro às antigas 

escolas situadas no campo brasileiro 

 Para Clara e Gilberto, que possuem filhos que estudam na Escola Municipal de 

Campinas, ou filhos que estudaram lá recentemente, a perspectiva de uma oferta 

escolar mais qualificada do que a oferecida anos atrás é vista por um prisma diferente 

do que aquele analisado por Renato. Isto ocorre porque Clara e Gilberto acompanham 

a rotina escolar dos filhos na localidade, ou vivenciaram este processo a pouco tempo 

atrás, enquanto os filhos de Renato não chegaram a frequentar a escola de Campinas 

– o que não o inviabiliza de perceber as dinâmicas próprias da escola do subdistrito, 

posto que a unidade é vista pela comunidade como aberta e transparente.  
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 Dessa forma, as transformações positivas relacionadas à ampliação da oferta 

escolar e à qualificação pedagógica das escolas situadas no campo podem, de algum 

modo, estarem relacionadas com os avanços conquistados após a redemocratização 

do país, posto que, assim como percebido por Esmeraldo, Molina e Antunes-Rocha 

(2017) sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o 

reconhecimento dos direitos dos camponeses à educação causaram, no século atual, 

repercussões concretas; diretas e indiretas. 

  Se, por um lado, todos os seis entrevistados perceberam a melhora da estrutura 

da unidade de ensino local e o aumento da quantidade de funcionários que compõem 

o corpo docente, por outro lado, Dorival, Francisco e Milton se mostraram insatisfeitos 

(ao contrário dos outros três moradores participantes) e questionaram as dinâmicas 

escolares presentes na Escola Municipal de Campinas, seja em relação à qualidade 

do ensino, seja em relação às diretrizes pedagógicas no que toca às cobranças e às 

atividades escolares que envolvem os alunos.  

 Em outras palavras, para estes três moradores entrevistados, Dorival, Milton e 

Francisco, a escola local é enxergada como insuficiente para suprir às expectativas 

dos familiares quanto à escolarização dos filhos, sendo a profundidade do ensino mais 

superficial do que o esperado – aspecto que gera a inquietação dos representantes 

entrevistados da comunidade.  

Nessa direção, Milton disse que a qualidade da instrução escolar local declinou 

ao comparar o percurso dos seus vizinhos que estudam atualmente com a trajetória 

educacional vivenciada por ele próprio. Segundo o relato do morador, após concluírem 

as etapas escolares disponíveis no subdistrito, os estudantes moradores de Campinas 

se deparam com entraves ao passarem a estudar na escola de Águas Claras, dado 

que, na visão de Milton, o nível de instrução promovido na escola do distrito de Águas 

Claras seria mais avançado, na medida em que o ensino da escola do subdistrito seria 

caracterizado pela fragilidade e pela ausência de rigor com os alunos que apresentam 

baixo desempenho escolar: 

Em relação ao estudo, não sei se você vê da mesma forma do que eu, 
mas o estudo hoje tá meio fraco, né? Tá muito fraco. Por exemplo, eu 
cheguei a estudar multiplicação, divisão, isto tudo de terceira série 
para a quarta. Isso aí, vão supor, quando a gente passava do quinto 
para o sexto ano, a gente tinha que ter aprendido isso tudo já. Porque, 
quando chega em Águas Claras, muita gente daqui passa dificuldade 
lá porque não tem base daqui. E o maior absurdo é o menino que não 
aprendeu nada e eles estão passando eles. O maior exemplo disso é 
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que os meninos hoje conversam menos, os meninos hoje não sabem 
conversar, conversa assim por conversar, não sabe nem falar direito, 
porque, não tem uma base legal de ensino. O ensino tá muito fraco, aí 
chega lá frente, não sabe nada (Milton, 26 anos). 

 Outrossim, de modo geral, os relatos dos moradores entrevistados reforçaram 

o entendimento de que as famílias camponesas, muitas vezes, constituídas por pais 

pouco escolarizados, se interessam pelos processos de escolarização dos filhos, 

sendo que os apontamentos de Milton, Dorival e Francisco mostram mais claramente 

este interesse e um acompanhamento mais intenso da escolarização dos filhos. Como 

explicitado pelo relato de Francisco, além de interessados, parte dos moradores 

entrevistados se mostraram bastante preocupados com o desempenho escolar dos 

seus filhos e de outros estudantes da escola do subdistrito e enxergaram o tratamento 

disponibilizado pela escola local sobre estes processos de ensino e aprendizagem 

como insuficientes, apresentando uma visão crítica sobre a oferta educacional:  

Mas é, o que eu acho assim é que poderia ter mais melhoria no estudo, 
ser mais rígido, por exemplo. Eu acho assim é, um dia eu até falei isso 
com a diretora um dia aqui, que no tempo que a gente estudava eram 
mais rígidas as coisas. Mais rígidas assim, os meninos eles tinham, 
eles sabiam mais. Se eles não soubessem totalmente ali, eles não 
passavam, né. Então as coisas que acho que mudou muito é isso aí. 
Hoje eles não tão dando importância, deu a idade do menino mais ou 
menos, se ele tá bom na leitura ou se ele não está, eles estão 
passando eles. Isso eu acho que é uma coisa muito ruim até pra 
própria pessoa, pra própria criança, eu acho.  

O que eu te falo é o seguinte: quando eu estava na terceira série, veio 
um rapaz, na época era menino, de Barretos pra aqui. Aqui fazia o 
quarto ano e lá só parava no terceiro ano, lá em Barretos só tinha 
terceira série e aqui tinha quarta série. Aí fazia a quarta série e pegava 
o diploma. Aí esse menino veio pra aqui, ele estava na terceira série, 
só que quando a professora tomou uma leitura dele, pediu ele pra fazer 
algumas coisas aqui, ela viu que a capacidade dele era pra segunda 
série. Aí ela chamou a mãe dele e falou assim “ele não tem 
capacidade”. Lá ele estava na terceira e passou pra quarta, mas não 
tinha como fazer a quarta, então chegou aqui e teve que voltar ele pro 
segundo ano, entendeu? Ele estudou o segundo ano, o terceiro ano, 
pra depois fazer a quarta. Então, a gente vê essa diferença de 
hoje. (Francisco, 48 anos).  

 Ao serem interrogados se os conteúdos temáticos trabalhados no interior da 

Escola Municipal de Campinas são compatíveis com as tradicionais atividades sociais, 

culturais e econômicas do subdistrito, os moradores enfatizaram que, apesar de ser 

vista como enriquecedora por contemplar muitos aspectos e disciplinas fundamentais 

para a instrução básica, os temas desenvolvidos na escola ainda necessitam de uma 
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abordagem que contemple os estilos de vida próprios do campo e os conhecimentos 

valorizados pela comunidade (CALDART, 2020, ARROYO, 2008). 

 Durante os diálogos estabelecidos com os moradores participantes, durante as 

entrevistas, a necessidade de que as temáticas mais adequadas ao cotidiano do 

subdistrito sejam trabalhadas pela e na unidade de ensino da localidade foi apontada 

pelos entrevistados. Conforme ilustrado pela fala de Renato, parte dos entrevistados 

se mostraram preocupados com a preservação do patrimônio cultural local, sendo que 

os hábitos característicos da população, como as atividades ligadas à terra, à 

subsistência e à produção artesanal, ou ainda, às manifestações culturais de 

Campinas, exemplificadas pela tradicional Folia de Reis, têm demonstrado sinais de 

enfraquecimento no que envolve o cotidiano dos moradores do subdistrito.  

Não tem orientação de como o povo viver na terra, um dinheiro maior, 
então não tem e se ensinasse os meninos a trabalhar na terra e os 
pais e os meninos perto deles. Então o que vive hoje é só um leitinho. 
Igual antes, aqui não tinha nada disso, mas o pessoal era obrigado a 
fazer uma rapadura, engordar um porco, uma plantação e hoje 
ninguém faz isso mais. Igual a Renova, se fizesse uma parceria com 
a Prefeitura, com a Universidade de Ouro Preto e orientar como 
conseguir um adubo mais barato, como arar uma terra, a tal da 
agricultura familiar, tinha que ter aqui (Renato, 60 anos). 

 Deste jeito, se as tradições que dizem respeito às identidades da população do 

subdistrito de Campinas correm o risco de se atenuarem, uma justificativa possível se 

remete às influências dos aspectos valorizados e considerados pelo contexto urbano, 

posto que, de modo constante, as comunidades do campo precisam conviver com o 

interrupto assédio da urbanização. Segundo Oliveira (2004), embora em determinadas 

realidades camponesas as transformações sucedidas por efeito das características 

estimadas nas cidades sejam quase inevitáveis, ainda assim, a população camponesa 

resiste de forma que os seus valores e práticas são preservados em algum grau  

 A influência de valores urbanos na comunidade poderia, assim, ser minimizada 

se as pautas alcançadas pelas lutas dos movimentos sociais ligados à questão agrária 

em relação à escola e à educação do campo, aos conteúdos curriculares específicos 

e às metodologias próprias da realidade destes alunos fossem implementadas de fato 

conforme as legislações especificam (SANTOS, 2017).  

Desse modo, se uma considerável parcela das escolas situadas nos espaços 

do campo ainda perpetua os preceitos e os conteúdos centrados na sociedade urbana 

(ARROYO, 2009), no subdistrito de Campinas, os conhecimentos tradicionais do local 
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não foram identificados pelos residentes na escola da comunidade, sendo que, assim, 

apontaram para a dissociação entre a realidade do subdistrito e o conteúdo valorizado 

pela unidade de ensino. Igualmente, os entrevistados demonstraram que desejariam 

que as dinâmicas escolares fizessem mais sentido para as crianças, o que estimularia 

a preservação das atividades costumeiras locais. Nesta direção, se localiza a fala de 

Francisco:  

O que eu acho que às vezes, não sei se faz parte da escola aqui e não 
sei se vem ao caso, né. Se se ensinasse um pouco mais de alguma 
coisa, de cultura do lugar, como plantação, essas coisas e aí isso não 
é ensinado na escola aqui, não sei também se deveria ser, mas por 
ser roça, então, mais voltado pra parte de agricultura, essas coisas… 
e aí se ensinasse mais por essa parte também pra quem tá na roça eu 
acho que era uma ótima coisa também. E se tivesse um ensino mais 
voltado para cultura do lugar, né. E às vezes tá falando sobre coisas 
da cidade grande, né. Não faz muito o estilo do lugar. Que poderia ser 
uma coisa mais voltada para as coisas de roça mesmo, né, 
agricultura… essas coisas assim (Francisco, 48 anos). 

 De interesse desta análise, um segundo aspecto interrogado sobre a instituição 

escolar da localidade ser compatível ou não com a realidade do campo, foi abordado 

durante as entrevistas com os moradores de Campinas: a indagação se o calendário 

escolar e o horário de funcionamento do estabelecimento dificultam que os alunos do 

povoado desenvolvam as atividades essenciais para contribuírem com a subsistência 

ou a renda do núcleo familiar.  

 Enquanto a legislação e as diretrizes educacionais reforçam que as escolas 

situadas no campo devam contemplar às demandas sociais regionais (ANDRADE, DI 

PIERRO, 2003), na escola do vilarejo pesquisado, os moradores reconheceram que 

estes dois âmbitos da vida dos alunos da comunidade – trabalho e estudo – não são 

possíveis de serem conciliados por questões que envolvem o engessado calendário 

e horário de funcionamento da unidade.  

 Porém, apesar do apontado, os entrevistados consideram que isto faz parte do 

necessário para viver em comunidade e que, assim como outras questões da vida, há 

convenções passíveis de serem seguidas: “o horário de aula precisa ser respeitado, 

eu acho que é muito tranquilo, você tem que se adequar às coisas” (Dorival, 49 anos).  

 Em perspectiva semelhante, para o produtor rural Gilberto, que ocasionalmente 

conta o apoio do seu filho mais velho (estudante do ensino fundamental II) para a 
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realização das atividades ligadas à produção de leite, o horário de funcionamento da 

escola não é compreendido como algo negativo:  

Meu filho mesmo não atrapalha não, porque ele só faz uma coisinha, 
por exemplo assim, se eu for sair e se tiver uma pressazinha, “o filho 
vira a vaca pra ali”, fora do horário de escola dele, porque o horário 
dele é na parte da manhã. Agora no dia de sábado e domingo, aí eu 
posso aproveitar ele pra alguma coisinha rápida. Porque ele tem que 
ocupar a cabeça dele com alguma coisa, né, pra ele lá frente ser 
alguém (Gilberto, 53 anos).  

 Assim, é possível dizer que a escola do subdistrito investigado não se adequa 

à realidade do campo, mas sim, são os próprios residentes do campo que precisam 

se adequar às lógicas escolares mais próximas às expectativas urbanas (THIN, 2006). 

Mesmo considerando esta incompatibilidade, os moradores entrevistados relataram 

que valorizam a escola e que os seus filhos, e os outros estudantes da comunidade, 

também demonstram um enorme apreço pela unidade. Portanto, é perceptível que as 

crianças e jovens da localidade preferem frequentar a escola do próprio subdistrito do 

que se deslocarem para as cidades, distritos e subdistritos limítrofes, de forma que 

este nível de satisfação evidenciou, por múltiplos fatores, o apreço e a importância da 

oferta escolar, não só do ponto de vista da educação, mas também para a cultura e o 

patrimônio da localidade. 

 Em 2019, na contramão do valorizado por moradores do subdistrito, os alunos 

da Escola Municipal de Campinas e os seus familiares foram informados de maneira 

inesperada de que, a partir daquele ano, a unidade de ensino local não ofertaria mais 

o ensino fundamental II. Para tanto, os alunos que deveriam cursar esta etapa de 

ensino na escola do subdistrito de Campinas passaram a estudar no distrito de Águas 

Claras, na Escola Municipal Professora Celina Célia Gomes.  

 

 3.4.1 A transferência dos estudantes do ensino fundamental II da escola 
de Campinas para a escola de Águas Claras.  

O mais incrível é que a escola daqui é muito maior que a escola de 
Águas Claras, ela tem muito mais espaço. Porque os alunos de Águas 
Claras não podem vir estudar em Campinas? (Milton, 26 anos).  

Segundo os seis moradores entrevistados, no começo do ano de 2019, quando 

faltavam poucos dias para o ano letivo se iniciar, a Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Mariana realizou uma reunião com os familiares dos alunos da escola 
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local, no subdistrito de Campinas, com o intuito de informá-los sobre as mudanças na 

oferta escolar diante da transferência dos estudantes do ensino fundamental II para a 

escola do distrito de Águas Claras.  

Ao serem questionados se a reunião teve um caráter aberto e participativo para 

os moradores serem ouvidos perante as questões que pautam a transferência, todos 

os entrevistados salientaram que a decisão foi vertical, posto que ela já estava tomada 

antes da reunião acontecer. Em outras palavras, previamente à reunião no subdistrito, 

os moradores não sabiam da decisão e, portanto, não foram consultados pela esfera 

pública sobre o que pensavam sobre uma possível transferência.  

Não, não vieram e falaram: “a molecada vai pra lá e...”, foi tipo assim: 
“a molecada vai”, não, não fez assim, uma reunião com a gente, tipo 
assim, não sentou, que eu lembro não, tipo assim, “eles vão pra lá que 
não tem mais aula aqui pra eles”, e aí eles tiveram que ir. E outra coisa 
que eu tenho pra te falar, tinha muita professora aí, mexer com esse 
lado também, na época era umas 5 ou 6, tiraram ela toda. Aí tinha da 
parte da noite, tinha. Aí tirou as coitadas, mandou pra Mariana e no 
tirar elas, aí o que que acontece, vai chegando uma hora que ela só 
dá aula pra aquele período, de quarta, quinta pra cá. E a idade do meu 
filho chegou, não tinha professora preparada pra aqui. A desculpa era 
essa! Aí tiraram a molecada e não devia ter feito isso, porque, eu 
achava que tinha feito o que, era isso que minha esposa queria, 
juntasse os de Pedras que ficaram, fizesse um pacote só pra que não 
fechasse. Eles bateram de frente e não tiveram essa inteligência. 
Minha esposa ficou nervosa pra caramba, mas não teve jeito não, 
porque não era só nosso filho, era mais né. (Gilberto, 53 anos).  

De acordo com as lembranças de Milton, a narrativa usada pela Secretária de 

Educação durante a reunião não foi capaz de elucidar os questionamentos realizados 

pelos residentes sobre a transferência dos alunos. Para tanto, a transferência dos 

estudantes de Campinas foi justificada pela Prefeitura de Mariana por preocupações 

orçamentárias e logísticas, de jeito que os pretextos não convenceram a população 

presente, caracterizada pelos entrevistados, como assustada e insatisfeita com as 

mudanças propostas.  

Portanto, a comunidade se sentiu insatisfeita e lesada com a decisão tomada 

unilateralmente pela Prefeitura Municipal de transferir os estudantes locais para a 

unidade de ensino de Águas Claras. Um dos motivos justificados pelos moradores 

entrevistados para o descontentamento está relacionado, justamente, ao poder 

público, pois, a população que já se sente abandonada diante das ações que 
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abrangem o governo municipal, viu na transferência dos alunos mais um exemplo da 

negligência pública.  

Eles não foram consultados, avisaram que tinha que ser lá. Mas alguns 
reclamaram entre eles mesmos, mas não tinha uma voz forte pra falar 
que não queriam. Aí tiveram que seguir os que estão no poder, é quem 
manda, né?! Não tem outro caminho que não aceitar (Renato, 60 
anos).  

Outrossim, um fator de insatisfação da comunidade do subdistrito diz respeito 

ao receio pelo desconhecido, uma vez que a mudança de crianças e jovens para os 

estabelecimentos de ensino situados em outros distritos e cidades (SOUZA, 2020; 

LEBOURG, COUTRIM, SILVA, 2021), pode estimular a insegurança dos alunos e dos 

seus familiares em relação às novas convivências e influências encontradas no novo 

estabelecimento. A população de Campinas, assim, relatou preocupação quanto ao 

distrito de Águas Claras possuir características tidas como mais urbanas do que às 

de Campinas, deixando os pais inseguros com a adaptação dos filhos.  

A transferência dos alunos também gera insatisfação da comunidade ao mudar 

as rotinas dos estudantes e dos seus familiares na realização das tarefas tradicionais 

ligadas à terra e às tarefas domésticas comuns aos moradores do campo. Os alunos, 

com o novo deslocamento de cerca de nove quilômetros de extensão, passaram a 

ficar mais cansados e com menos tempo para a realização das tarefas domésticas, 

segundo as contribuições do produtor rural Renato:  

Renato - Muitos não gostaram, acharam que não foi bom, outros até 
falaram que não ia mandar as crianças pra lá, porque eles iam chegar 
de noite em casa, eles não sabem o que ia acontecer lá, é risco. Outros 
acharam até interessante, encontrar outras pessoas. Outros acham 
que não, porque iam envolver com gente de outra comunidade que 
não conhece.  

Pesquisador – E o que o senhor achou dessa decisão? 

Renato - Pra Campinas foi ruim, porque incentiva os meninos a saírem 
mais cedo de Campinas, que é menos tempo pra ajudarem na 
obrigação, obrigação de terreiro, campinar uma cana. Ficou um tempo 
menor pra ajudar a tratar de um boi… aí o menino fica doido pra já sair 
e ir direto pra Mariana. 

Para os contextos mais vulneráveis, a ausência de determinada etapa escolar 

pode ser um ponto crítico e, assim, repercutir em questões sociais, culturais e até 

econômicas da localidade. Com isso, a ausência da oferta educacional pode significar 

tanto uma mudança para o cotidiano local, quanto gerar impactos mais complexos.  
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Conforme afirmado por Campos (2014), as escolas isoladas condensam 

distintas funções para os indivíduos e para o contexto em que estão inseridas, seja 

por estreitar o acesso à comunicação com o poder público, seja ao possibilitar que 

famílias com menos capital cultural e econômico se aproximem e participem das 

reuniões e dos processos de escolarização de forma mais intimista, mitigando os 

impactos causados pela desigualdade escolar entre os processos de escolarização 

ofertados nos contextos urbanos e rurais.  

Desse modo, na mesma direção apontada por Campos (2014) e Kremer (2011), 

diante da importância da unidade de ensino para o atendimento escolar dos filhos dos 

moradores, mas também para outras esferas da sociedade, as populações do campo 

que foram lesadas pelo fechamento das suas escolas ou pela suspensão parcial do 

seu funcionamento protestam e recorrem à outras estratégias de resistência contra a 

decisão. Assim, apesar do sentimento de impotência compartilhado pelos moradores 

do subdistrito, o povoado de Campinas se mostrou ciente do potencial que envolve a 

escola local e, dentro das ações possíveis, parte dos núcleos familiares tocados pelo 

comunicado vertical, exerceram resistência contra a decisão de transferir os alunos 

da segunda etapa do ensino fundamental.  

Fizeram a reunião avisando, aí na hora da reunião ninguém concordou 
por exemplo, aí eles simplesmente foram embora e na outra semana, 
do jeito que eles falaram que iam mandar o transporte, eles 
mandaram. E aí as mães tentando reverter o quadro, pensando que 
iriam conseguir, ficaram duas semanas sem mandar as crianças, mas 
aí quando viu que não tinha jeito, aí os meninos estavam perdendo 
muita escola, teve que mandar mesmo. Mas é, a comunidade na 
época não gostou não. (Francisco, 49 anos).  

Ao decorrer das últimas duas décadas, os processos recorrentes da política de 

nucleação – em que o funcionamento de múltiplas escolas do campo foi suspenso e 

seus alunos transferidos para uma escola núcleo, na maioria das vezes, situadas nas 

cidades – mostraram que a redução das etapas ofertadas ou o total fechamento da 

escola pode ocasionar o esvaziamento demográfico local (PERIPOLLI; ZOIA, 2011). 

Esta correlação entre o esvaziamento do subdistrito com a redução da oferta 

escolar apareceu na maioria das entrevistas realizadas em Campinas, sobretudo, nas 

contribuições de Dorival: “cê vai querer ir pra um lugar que o seu filho não vai ter lugar 

pra estudar?”. De maneira semelhante, para todos os seis moradores entrevistados, 
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há a percepção e a constante preocupação de que as outras etapas escolares também 

serão suspensas e, assim, o estabelecimento escolar será fechado.   

Pesquisador – E a decisão de transferir os alunos foi algo bom ou 
ruim para a comunidade? 

Francisco - Na verdade, não foi bom porque, é, vai causar muito mais 
risco, deles quererem até fechar, né? Porque depois disso, várias 
vezes eles já quiseram fechar a escola. É... ontem mesmo a gente 
estava comentando isso aqui, a comunidade sem escola é muito ruim, 
né. A escola é fundamental no local, né, a gente fala assim, é a 
identidade do lugar. E já é umas três vezes eles já quiseram fechar 
mesmo, não só transferir os alunos não, mas fechar de tudo, até levar 
o resto dos meninos né, menorzinho que estuda aqui pra Águas 
Claras. E um lugar sem escola não tem movimento nenhum, a escola 
é tudo pro lugar. E eu acho que se fechar fica muito ruim pra 
comunidade. 

Pesquisador – E estão sendo constantes as ameaças de que a escola 
seja fechada? 

Francisco - É… antes da pandemia algumas vezes eles tentaram, 
mas aí veio a coisa da Pandemia e aí ficou mais tranquilo. Mas sempre 
tem essa promessa que assim, no decorrer de mais meninos 
passando, subindo de série e indo pra Águas Claras e ficando menos 
aqui, provavelmente, uma hora eles venham querer fechar.  

 Portanto, todos os moradores entrevistados demonstraram descontentamento 

com o processo de transferência que acometeu a comunidade, julgaram que a decisão 

prejudicou os estudantes da escola do subdistrito de Campinas e entenderam que isto 

gerou impactos também para o patrimônio e o cotidiano local. Mas, e em relação às 

percepções individuais dos familiares dos alunos transferidos para a escola de Águas 

Claras? Quais foram as mudanças sentidas? E para os familiares dos familiares que 

ainda não foram transferidos? A partir destes questionamentos, os dois próximos 

subtópicos buscam aprofundar a análise sobre as repercussões da transferência para 

dois dos três grupos/perfis de moradores planejados na pesquisa.  

 

 3.4.1.1 Familiares de alunos que permanecem na escola da localidade 
 

Se fosse só a minha assinatura, os meus filhos ficavam aqui pro resto 
da vida (Clara, 31 anos).  

  

 Clara e Milton, dois dos seis moradores entrevistados, foram convidados para 

participarem da investigação por serem familiares de alunos que permaneceram na 
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Escola Municipal de Campinas, ou seja, que estavam matriculados na escola local no 

momento da realização das entrevistas. Entre os dois moradores, a primeira 

entrevistada foi Clara, mãe de cinco filhos, dos quais quatro possuem idade escolar, 

frequentam o ensino fundamental I na Escola Municipal de Campinas e por isso ainda 

não passaram pelo processo de transferência.  

 Em comunhão às emoções apontadas pelos outros cinco entrevistados, Clara 

se sente aflita com a decisão política de transferir os alunos locais para a outra escola 

fora do subdistrito. Segundo a moradora, os seus quatro filhos matriculados adoram 

estudar e frequentar o estabelecimento da localidade, mas, quando escutam algo 

relacionado à transferência dos alunos, se sentem desconfortáveis, evidenciando 

como a mudança causa aflição mesmo nos familiares e nos alunos ainda não afetados 

diretamente pela decisão.   

 Já Milton acompanha os processos de escolarização dos dois enteados, ainda 

matriculados na Escola Municipal de Campinas. Assim como Clara, Milton se mostrou 

inconformado pela decisão do município de transferir os alunos da escola para o 

distrito vizinho, inclusive, relatou que durante a reunião realizada pela Secretaria para 

avisar os moradores, questionou as justificativas adotadas para deixarem de ofertar a 

segunda etapa do ensino fundamental.  

 Em seguida, o jovem morador salientou que os seus dois enteados nutrem boas 

relações com o estabelecimento em que estudam hoje (a escola Municipal de 

Campinas) e, se fosse possível, eles continuariam na localidade. Por ele e por sua 

companheira, os dois alunos também continuariam estudando na localidade, dado que 

os consideram ainda bem novos para se deslocarem para outro distrito: “chegou no 

Ensino Médio, tudo bem”.  

 Questionados em quais outros sentidos os seus filhos seriam prejudicados por 

estudarem em Águas Claras, a moradora Clara foi sucinta. O primeiro aspecto se 

relaciona à facilidade para se comunicar com os professores e com a direção da 

escola local em situações de urgência, como em casos em que é necessário 

comparecer à escola para resolução de algum conflito ou quando o estudante está se 

sentindo mal e se torna necessário que alguém o busque.  

 Dessa forma, Clara se mostrou incomodada com a distância não só física da 

futura escola, mas também simbólica entre os familiares e o corpo pedagógico, o que 

dificulta a participação contínua dos pais nas reuniões, conselhos e eventos realizados 
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no interior da nova localidade. Na mesma direção, Milton lembrou que o fato de morar 

próximo à escola facilita a sua comunicação com as professoras para sanar as dúvidas 

e resolver questões relativas à escolarização dos enteados. 

 Ainda sobre a distância física dos endereços dos moradores entrevistados em 

relação à Escola Municipal de Campinas, tanto Clara quanto Milton residem a uma 

distância inferior a 200 metros do prédio escolar, o que facilita o convívio e a própria 

escolarização dos filhos. Por morarem perto da escola, outro aspecto citado pelos dois 

entrevistados diz respeito à tranquilidade e à facilidade de deslocamento possibilitada 

aos alunos que podem ir andando para a escola, sem a necessidade de um transporte 

específico.  

 Destarte, nas comunidades camponesas onde os familiares possuem escassos 

capitais culturais e escolares, as estratégias adotadas conscientemente, ou não, 

auxiliam na melhora do rendimento dos alunos (PORTES, et al., 2012), como no caso 

de Clara que relatou participar constantemente da vida escolar dos seus filhos, ou de 

Milton, que apontou que a sua companheira como uma das mães mais participativas 

da escola, sendo as duas reconhecidas e valorizadas inclusive pelas professoras e 

supervisoras do prédio local.  

 Portanto, na nova escola, as trajetórias escolares dos estudantes podem sofrer 

com as influências das novas relações ocorridas no interior do novo estabelecimento 

(CAMPOS, 2014), bem como podem ser limitadas pelos impactos às estratégias 

utilizadas pelos familiares dos alunos, por exemplo, pela nova localização dificultar o 

acompanhamento dos pais aos processos escolares dos filhos.  

Ninguém aceita os meninos irem pra Águas Claras, porque assim, os 
meninos estão lá em Águas Claras e a gente tá aqui, não sabe o que 
tá acontecendo. Como a gente vai sair pra lá pra atender os meninos? 
Fica muito difícil, né? Como a gente sai daqui para participar da 
reunião lá em Águas Claras?  Fica muito difícil pra gente. E aqui não, 
a diretora chama: “gente, tem reunião tal hora”, aí a gente saia daqui 
e ia lá na reunião, participavam todos. A gente podia buscar os 
meninos, eles mandavam a mensagem, a gente buscava os meninos 
(Clara, 31 anos).  

 Na mesma direção da análise realizada por Reis (2017), há uma preocupação 

de Milton e de Clara com os processos que envolvem a escolarização dos filhos e dos 

seus respectivos desempenhos avaliativos. Um exemplo desta preocupação se deu 

com a inquietação narrada por Milton que, ao saber da piora do desempenho escolar 
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de parte dos jovens de Campinas transferidos para Águas Claras, disse que preferiria 

que os seus enteados não convivessem com estas mudanças de cenário escolar.  

 Em seguida, ao serem questionados sobre o que esperam da escolarização 

dos seus filhos, os dois moradores entrevistados sublinharam o desejo de que as 

crianças prolonguem os seus estudos, de modo a ingressarem em algum curso 

específico ou até no ensino superior.  

 Apesar desta expectativa, Milton relatou que se sente desanimado com a atual 

conjuntura escolar na localidade, uma vez que a Prefeitura de Mariana, diante do que 

considerou como descaso do poder público, promoveu obstáculos para os alunos 

acessarem as próximas etapas escolares. No entanto, disse que ele e a companheira 

irão se esforçar para dar as condições necessárias para as crianças continuarem os 

estudos, mesmo que o núcleo familiar tenha que se mudar do subdistrito de Campinas.   

Mas os nossos meninos aqui, se Deus quiser, a gente vai conseguir 
dar a eles um futuro melhor, melhor do que a gente tem. A gente vai 
conseguir pagar um curso pra eles, se Deus quiser, vamos conseguir 
dar uma estrutura pra eles, com certeza (Milton, 26 anos).  

 Por fim, a respeito da percepção de Clara e de Milton sobre a participação da 

comunidade nas ações de protesto e de resistência à transferência dos alunos para a 

escola do distrito de Águas Claras, ambos consideraram o subdistrito desunido, posto 

que esperavam a participação mais efetiva de todos os familiares dos estudantes 

residentes em Campinas e de outros habitantes na luta pela permanência da oferta 

dos anos finais do ensino fundamental na localidade.  

 Na mesma direção, Dorival e Francisco - os dois participantes cujos filhos já 

foram transferidos para a escola de Águas Claras - relataram o descontentamento 

com a desunião da comunidade e apresentaram as suas perspectivas a respeito da 

nova rotina escolar vivenciada, conforme analisado no subtópico seguinte.  

 
 3.4.1.2 Familiares em que os filhos foram transferidos para outra escola 

de ensino fundamental II 
 

 O único filho de Gilberto em idade escolar frequenta o ensino fundamental II na 

escola em Águas Claras, após a decisão de cancelar a oferta desta etapa de ensino 

na escola de Campinas, anunciada pela Secretaria de Educação do município. Na 

família de Francisco, os seus três filhos em idade escolar também estudam em Águas 



125 

 
 

Claras, enquanto a mais velha cursa o ensino médio, os dois mais novos se encontram 

no ensino fundamental II.  

 Os dois moradores entrevistados deste grupo, Gilberto e Francisco mostraram-

se desfavoráveis à decisão de transferir os alunos, sendo que, segundo o produtor 

rural Gilberto, a sua esposa foi uma das principais lideranças empenhadas em resistir 

contra a transferência, fato que corrobora para a concepção de que as comunidades 

do campo são agentes participativos dos processos que envolvem a escolarização e 

apresentam dinâmicas de resistência quando se veem prejudicadas (KREMER, 2011). 

 Assim como analisado nas entrevistas citadas no subtópico anterior, Francisco 

também se mostrou incomodado e receoso por seus filhos se deslocarem tão novos 

para outro distrito e para a respectiva escola da localidade, de forma que considerou 

que seria mais prudente que os alunos pudessem sair do subdistrito somente durante 

o Ensino Médio – sendo o deslocamento para uma escola situada em outra localidade, 

um movimento comum para os jovens camponeses da etapa escolar do Ensino Médio.  

 Gilberto, neste sentido, também se mostrou preocupado com as influências dos 

alunos de Águas Claras, de forma que considerou os estudantes da escola do distrito 

vizinho como mais astutos e acostumados com um outro ritmo do cotidiano. Portanto, 

o que pode ser um benefício para a socialização das crianças e jovens de Campinas, 

também é enxergado como motivo de preocupação pelos familiares diante de novos 

valores e costumes encontrados pelos filhos.   

Tipo assim, Águas Claras hoje é considerado um lugar bem evoluído. 
La é assim. Se você coligar com alguns que não querem o caminho 
certo, você vai pro caminho errado. É assim, você tem que passar 
disciplina pro menino em casa e explicar pra ele, olha, “toma cuidado, 
fica só com os meninos conhecidos” né, porque se vacilar, ó, lá tem 
muito aluno. Não é que lá tem aluno ruim, mas é que algum pode puxar 
ele pro caminho errado. Queira ou não queira, é outra cabeça, porque 
o menino é muito simples, ele acaba caindo em um golpe de celular, 
em uma armadilha de um colega mais esperto, tem tudo isso (Gilberto, 
53 anos).  

 Para Gilberto e Francisco, outras transformações sentidas dizem respeito tanto 

ao aumento da distância necessária para os alunos se deslocarem para o novo 

endereço escolar, situado em outro distrito, quanto pelo sentimento de estranheza 

com o corpo pedagógico da nova unidade de ensino, posto que já estavam habituados 

aos servidores do subdistrito em que moram.  
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Fica mais difícil um pouco... pra gente fica mais difícil um pouco, né. 
Pra gente tá fazendo o acompanhamento. Que às vezes o menino 
pode tá fazendo alguma coisa e a professora até chamava a mãe na 
escola, né. E estava assim, mais próximo, estava sempre fazendo 
contato, falando alguma coisa sobre a criança. Em Águas Claras já 
fica mais difícil, um pouquinho mais longe. A gente até vai nas reuniões 
e tudo, mas fica um pouco afastado, mais difícil. (Francisco, 48 anos).  

 Os moradores entrevistados ainda relataram uma maior dificuldade para 

acompanharem os processos ocorridos no interior da nova escola dos filhos - a escola 

do distrito de Águas Claras – e para frequentarem as reuniões pedagógicas, embora 

tenham relatado que, dentro do possível, eles continuam indo às reuniões. Como 

consequência, as estratégias adotadas pelos familiares de Campinas se encontram 

mais limitadas, sobretudo, em contextos mais vulneráveis, onde as desigualdades 

sociais e escolares e as suas repercussões são mais evidentes (ÉRNICA, BATISTA, 

2012), como nas comunidades localizadas no campo.  

 Ainda em relação à distância entre as residências dos alunos e a nova escola, 

o transporte escolar foi outra pauta constante nas entrevistas realizadas com os dois 

moradores. Considerado adequado pelos entrevistados, os filhos de Gilberto e de 

Francisco usam diariamente o micro-ônibus fornecido pela Prefeitura de Mariana para 

irem à escola, conduzido por uma pessoa próxima e de confiança da comunidade.  

 O micro-ônibus também é visto como confortável e espaçoso, de modo que os 

moradores se mostraram contentes com a condução disponibilizada pelo poder 

público. Gilberto, em tom de satisfação, elogiou as condições atuais da estrada e disse 

que: “quando o bicho pega, a Samarco tem máquina e vai lá e arruma ela. É uma 

benção assim”. Este relato contrasta com parte das realidades no campo brasileiro, 

em que as condições do transporte escolar são precárias e, dessa forma, perigosas. 

(ARROYO, 2009, SANTOS, 2017).  

 Mas, mesmo com uma estrutura adequada, Francisco informou que o pior 

aspecto dos seus filhos estarem estudando em Águas Claras diz respeito justamente 

aos riscos comuns ao transporte escolar, sobretudo às estradas não pavimentadas e 

aos seus perigos acentuados em longos períodos de chuva, como deslizamentos de 

terra e/ou riscos de derrapagem na pista.  

 Sobre a indagação se o processo de transferência culminou em algum aspecto 

positivo para eles e os seus filhos, as respostas não foram unânimes. Por um lado, 

Francisco foi enfático e apontou que o único ponto válido se deu pelos seus dois filhos 



127 

 
 

continuarem os estudos. Por outro lado, por considerar a escola de Águas Claras mais 

rigorosa quanto ao ensino, Gilberto afirmou que o seu filho pode encontrar um melhor 

nível de instrução e, assim, aprofundar o conteúdo aprendido.  

 Por último, os relatos dos dois moradores de Campinas com filhos estudando 

em Águas Claras reforçaram a importância da oferta escolar e evidenciaram o desejo 

de que os seus filhos não parem de estudar. Para Francisco, a expectativa é que os 

seus filhos prolongassem as suas trajetórias escolares e se qualificassem em algum 

curso; porém, reconheceu que a ausência da oferta das últimas etapas escolares no 

subdistrito de Campinas, prejudica os alunos, à medida em que trabalharem na 

localidade e estudarem em outra, se torna um processo cansativo e estimula os jovens 

a desistirem dos estudos, seja por necessidade diante da vulnerabilidade social, seja 

pela lógica do trabalho predominar sobre a lógica escolar (ROSA, 2020; NOGUEIRA; 

SILVA, 2021; PORTES et al., 2012).  

Por sua vez, Gilberto também demonstrou possuir expectativas positivas sobre 

a escolarização do filho mais velho, tendo o considerado como um menino educado e 

exemplar. Assim como Francisco, o produtor rural informou que seria interessante que 

o seu filho continuasse o seu percurso escolar para conseguir um emprego melhor e 

que o daria suporte no que fosse possível. Nesse sentido, os relatos demonstraram 

como o imaginário cultural que ronda os temas educação, escola e escolarização 

podem estar fortemente conectados à perspectiva da instrução funcional para 

possibilitar um emprego mais bem remunerado e valorizado socialmente.  

Outrossim, após a análise dos relatos dos dois moradores, é possível dizer que 

os familiares transmitem os valores estimados no subdistrito para os seus filhos, diante 

de uma perspectiva moral, como reflexo das suas preocupações com a escolarização 

dos filhos (LAHIRE, 2008), seja para que os estudantes reconheçam e respeitem a 

autoridade do professor, ou que se comportem de uma maneira caracterizada pelos 

moradores como “educada”, a fim de que a escola, para além da atribuição do ponto 

de vista da instrução, o forme como uma “boa pessoa”.  

Eu quero que imita eu um cado. Educado ele é. É um moleque fino. Aí 
a gente quer que ele cresça em cima daquilo que a gente é. Porque 
você vai criar um moleque hoje ousado - um moleque ousado é que 
apronta, que não respeita a autoridade do pai - aí fica difícil, porque 
tem pai que às vezes vai corrigir um filho, aí ele quer bater, às vezes 
quer bater até no pai porque às vezes o pai não educou de pequeno. 
E você educando, igual o meu filho tá pequeno, por exemplo, “ô filho, 
faz isso pra mim”, ele não quer, “vai fazer, rapaz!”. Não precisa de 
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gritar, né?! Aí ele vai lá e faz, porque que ele errou, você vai lá nele e 
dá uma disciplina, dá nele um castigo ali e ele vai aprendendo 
(Gilberto, 53 anos).  

 

 Assim, a escola além da sua importância como impulsionadora da mobilidade 

social – como relatado por Gilberto, ao possibilitar “ter um emprego melhor” ou “dar 

uma estrutura” -, tem forte ligação com a formação moral das crianças e jovens, por 

contribuir, na visão dos moradores entrevistados, para fortalecer os valores da 

comunidade e das famílias de Campinas (ser uma “boa pessoa”, um “moleque fino”). 

 Ressalta-se que as relações dos moradores com a escola e com a 

escolarização não estão isoladas de outros aspectos sociais, políticos e econômicos, 

presentes na vida cotidiana do município e da localidade. Elas são afetadas, direta ou 

indiretamente, visíveis ou não, por exemplo, pelos impactos da mineração, atividade 

usual no território, pelo menos, desde a década de 1970 e fortemente visibilizada com 

o desastre-crime da Samarco em 2015, tema abordado na próxima seção.  

 

3.5 Impactos da mineração na comunidade e na escola de Campinas.   

No início atrapalhou, os meninos ficaram uns dias bons sem a escola, 
perdeu o acesso, travessia, isso garrou feio. Os que estavam do outro 
lado não podiam vir, a ponte levou uns dois meses para aprontar ela 
de novo (Gilberto, 53 anos). 

 No território marianense, historicamente, a extração mineral constitui-se como 

a principal atividade econômica da cidade e, com isso, o sentimento de dependência 

do município em relação à atividade foi alimentado. Nesse sentido, os danos causados 

ao meio ambiente, ao patrimônio e às questões sociais são minimizados, mesmo que 

aparentam ser inerentes ao sistema produtivo do setor.  

 Dentre os locais próximos aos territórios onde a atividade mineral se instala no 

Brasil, de acordo com Wanderley e Gonçalves (2012), é no contexto do campo que se 

encontram os espaços mais prejudicados pela atividade, à medida em que os sujeitos 

vivenciam os conflitos pela terra, pelos recursos e pela própria existência – sobretudo, 

os ribeirinhos, pequenos proprietários, posseiros e quilombolas.  

Ao reconhecer que as populações do campo são usualmente as mais atingidas 

por esta atividade, analisar os impactos da mineração para a comunidade e a escola 

do subdistrito de Campinas permite compreender melhor o emaranhado de relações 
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desenvolvidas entre os habitantes, tal como as questões socioeconômicas e políticas 

pertinentes à comunidade, uma vez que subdistrito pertence ao município de Mariana 

e foi atingido pelos rejeitos da barragem de Fundão. 

Conforme apontado nas pesquisas, antes do desastre-crime ocorrido em 2015, 

a maior parte dos moradores entrevistados do subdistrito de Campinas se sentia 

afastado das ações realizadas pelas grandes mineradoras, da sua influência e dos 

seus impactos, salvo no que diz respeito ao deslocamento dos habitantes para a sede 

em busca de emprego na área. 

Contudo, a partir das contribuições de dois moradores a respeito da presença 

das mineradoras no subdistrito de Campinas (Renato, em tom mais crítico e Francisco, 

de maneira mais moderada), foi possível afirmar que essas empresas foram vistas no 

subdistrito em episódios pontuais.  

De acordo com Renato, os primeiros impactos ocasionados pelas mineradoras 

na localidade foram sentidos com a construção e instalação do mineroduto na década 

de 1970. Com o intuito de transportar o minério extraído do Território dos Inconfidentes 

para o Estado do Espírito Santo por meio de tubulações, o empreendimento realizado 

pela Samarco atravessou o subdistrito de Campinas.  

Desde quando a Samarco se instalou aqui, colocou o mineroduto de 
Mariana, destruiu muita coisa, entupiu rio, dava muito explosivo, 
destruindo as montanhas pra passar os canos e caminhões. Até então 
não tinha estrada, porque aqui é divisa de Barra Longa com Mariana, 
né? E ela passou e gerou muita destruição e algumas pessoas 
receberam aquilo que eles quiseram dar, passava do jeito que eles 
queriam, passava a máquina, destruía, é, passava em cima do rio, 
passava perto da casa da pessoa, casa trincava, curral, arrancava o 
curral da pessoa, pagava alguma coisinha, o mínimo, não é igual hoje 
que é tudo fiscalizado. Naquele tempo eles faziam o que eles queriam. 
E eles sofreram muito na época, é que carro garrava, não tinha o que 
comer (Renato, 60 anos).  

 O acontecimento contextualizado por Renato não foi mencionado pelos outros 

três entrevistados com mais idade (Francisco, Gilberto e Dorival), o que talvez pode 

significar que não se lembram, posto que Renato é mais velho e pode ter vivenciado 

o episódio com mais intensidade. Clara e Milton, por sua vez, nasceram duas décadas 

após o episódio relatado.    

 Ainda em relação à época antecedente ao rompimento da barragem, o segundo 

episódio rememorado pela comunidade sobre a presença da Samarco no subdistrito 

foi citado e avaliado por Francisco como “razoável”. Segundo o morador entrevistado, 
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representantes da mineradora estiveram na comunidade para ofertar cursos e oficinas 

que incentivavam o desenvolvimento do artesanato e do trabalho ligado à terra.  

 Desse modo, é presumível que os programas mencionados por Francisco e 

direcionados pela Samarco para a população do subdistrito de Campinas foram 

realizados para atender às condicionantes ambientais29, especificadas e fiscalizadas 

pelos órgãos públicos ambientais. 

 Quando Francisco foi interrogado se as atividades das mineradoras causavam 

algum impacto negativo no subdistrito, ou ainda, se essas empresas eram influentes 

no território de Campinas para além do entusiasmo dos jovens em se mudarem para 

trabalhar na sede do município e do episódio do rompimento da Barragem de Fundão, 

o morador foi sucinto e respondeu que não identificava impactos ou influências diretas 

das mineradoras na comunidade. 

 Sobre a existência de projetos educacionais na comunidade de Campinas, e 

demais programas voltados para a conscientização dos riscos e dos prejuízos da 

mineração, de acordo com os dados obtidos com as entrevistas realizadas, não foram 

encontrados projetos públicos e/ou de outras instituições não-governamentais com o 

intuito de debater a temática em uma perspectiva crítica.  

 A ausência de iniciativas com o objetivo de aprofundar as discussões sobre a 

mineração e os seus impactos socioambientais aparenta ser uma realidade frequente 

nos povoamentos próximos às áreas de mineração no território marianense e não só 

no subdistrito investigado, uma vez que, como analisado por Carneiro e Cesar (2017), 

vários danos causados pelos rejeitos da Barragem de Fundão foram alertados durante 

o licenciamento ambiental, especialmente sobre as comunidades mais vulneráveis, e 

não foi realizada uma medida efetiva para proteção desses indivíduos.  

 
29 De acordo com o verbete disponibilizado no Dicionário Crítico da Mineração (GOMIDE et al. 2018), 
“As condicionantes ambientais são instrumentos de regulação e controle presentes em todas as fases 
do licenciamento ambiental. Trata-se das regras, obrigações e compromissos assumidos junto ao órgão 
ambiental licenciador ou impostos por este no momento de concessão das licenças ambientais. Isto 
significa dizer que para passar de uma etapa para outra do licenciamento ou para não ter o 
empreendimento embargado é necessário que o empreendedor tenha cumprido todas as 
condicionantes. Mesmo tendo obtido as licenças o mesmo tem que seguir cumprindo com todas as 
medidas de mitigação, de compensação e programas ambientais declarados ao longo do licenciamento 
e com outras condicionantes impostas nas licenças. É dever do órgão ambiental responsável 
acompanhar o cumprimento das condicionantes estipuladas em cada etapa do [licenciamento 
ambiental]. Em caso de não cumprimento das condicionantes, o empreendedor pode ter sua licença 
suspensa ou cancelada pelo órgão ambiental competente, segundo o art. 19 da Resolução CONAMA 
nº 237/1997. 
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 Conforme manifestam Antunes-Rocha, Hunzicker e Fantinel (2020), apesar da 

necessidade que as unidades escolares contribuam para estimular a conscientização 

da população sobre os riscos da mineração nesses territórios (o que auxiliaria na 

garantia da integridade física dos estudantes, professores e da própria população), as 

abordagens críticas sobre o tema nesses espaços são insuficientes ou até 

inexistentes, de forma que a mineração é tratada de forma superficial e valorizada a 

partir dos seus benefícios econômicos, o que contribui para naturalizar as atividades 

interventoras da mineração nas localidades, invisibilizando os seus impactos materiais 

e, principalmente, simbólicos.  

 Dessa forma, talvez relacionado à ausência de iniciativas mais profundas sobre 

a natureza da mineração, na visão da maior parte dos moradores participantes, os 

impactos das atividades minerais ocorridos anteriormente ao rompimento da 

Barragem de Fundão em 2015 foram entendidos como indiferentes e, em parte das 

entrevistas, não chegaram a ser citadas ou lembradas.  

 Nesse sentido, diante da gravidade do desastre-crime de novembro de 2015 e 

dos desdobramentos sociais e ambientais que permeiam as diferentes esferas 

cotidianas das comunidades atingidas (WANDERLEY et al., 2016), inclusive 

Campinas, os discursos dos moradores entrevistados sobre os danos da extração 

mineral e da sua influência fixaram-se, sobretudo, sobre o catastrófico episódio que 

acometeu o subdistrito de Campinas. 

 Todos os seis moradores participantes vivenciaram de perto o desastre-crime 

no subdistrito e foram impactados por consequência da onda de rejeitos tanto em 

questões comuns à comunidade quanto em aspectos particulares. De acordo com as 

lembranças dos entrevistados, após o rompimento da barragem na tarde do dia 5 de 

novembro de 2015, os rejeitos de minério chegaram em Campinas entre 22:50min e 

23:00h destruindo as pontes de acesso à comunidade, a fauna, casas às margens do 

Rio Gualaxo e provocando a morte de animais.  

 Sobre os impactos imediatos sentidos no subdistrito, os entrevistados disseram 

que a interrupção da distribuição de energia elétrica em toda a comunidade teve início 

na noite do dia do rompimento, lesando a realização de atividades corriqueiras e 

demandas básicas dos moradores por cerca de três semanas, como ao impossibilitar 

a refrigeração de mantimentos.  
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 Ainda segundo as contribuições dos seis entrevistados, com a destruição das 

pontes e das vias de acesso à Campinas, a comunidade ficou isolada em relação aos 

outros distritos, à sede e às cidades próximas, de maneira que o entrave ao 

deslocamento dos moradores se estendeu mesmo quando gostariam de encontrar os 

familiares e amigos moradores do subdistrito, como, por exemplo, vivenciado por 

Dorival que, inviabilizado de atravessar o rio por causa da queda da ponte e do 

lamaçal de rejeitos, não conseguiu ver parte da sua família, por um tempo prolongado.  

 Assim, pode-se considerar que a obstrução das vias não só limitou o fluxo dos 

moradores para as cidades e distritos próximos, mas também impactou a vida no 

território em diversos aspectos e âmbitos. Nessa direção, Milton lembrou que os danos 

estruturais às estradas comprometeram a oferta do atendimento médico na unidade 

básica de saúde da localidade - antes disponibilizado semanalmente -, e, também, o 

funcionamento da unidade escolar por três semanas, ao considerar que muitos dos 

servidores das respectivas unidades públicas citadas se deslocavam de Mariana para 

atuar no subdistrito.   

 Outros impactos comuns vivenciados pela comunidade na época envolveu o 

medo constante de um novo rompimento atingir o território de Campinas, sobretudo, 

após o alerta realizado pelos órgãos públicos. Isto posto, os moradores que até então 

estavam acostumados com determinadas atividades e rituais, tiveram os seus modos 

de vida alterados diante do sentimento de receio e desânimo.  

 Ademais, existiram aspectos sensoriais rememorados pelos entrevistados que 

contribuíram para o cenário de desconforto na comunidade, como a projeção de um 

odor originado da lama, produzido por conter animais em estágio de putrefação em 

conjunto aos resíduos que contaminaram os cursos de água. Sobre isto, o relato de 

Francisco ilustra a circunstância naquele período.  

Francisco - Na época foi uma coisa muito ruim. É… as pessoas 
assustaram muito com aquilo, as pessoas nunca tinham visto uma 
tragédia tão grande como aquilo. Um trem que incomodou muito, ah… 
mesmo depois que aconteceu por causa dos acessos de ponte, de 
estrada, acabou tudo… naquela noite também ninguém dormiu, por 
que aquele trem parece que foi um terror. Um cheiro muito forte de 
óleo, aquilo muita gente gripou, é… nó, foi total destruição mesmo. Foi 
ruim pra comunidade, mas ruim mesmo. É… inclusive sem falar ainda 
que aqui ficou uns 20 dias sem luz, né, um calor imenso, ninguém tinha 
uma geladeira funcionando, né. Então foi muito terrível no dia, naquela 
coisa da lama lá, foi muito ruim, então… aconteceu mais pra 
comunidade, né. E tem comunidade, tem distrito aí que foi muito mais 
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atingido, né. Igual Paracatu, que devastou foi tudo, igual Bento 
Rodrigues, né, Gesteira também ali em Barra Longa. E mesmo a gente 
aqui sofreu bastante.  

Pesquisador - E vocês ficaram com receio de algo acontecer 
novamente? 

Francisco - Na verdade eles mesmos passavam esse medo pro povo, 
né. Que poderia romper mais barragem lá, que já tinha alguma 
insegura, né. Então o povo ficava sempre naquele medo, até os 
moradores mais próximos lá sempre com medo, então foi uma coisa 
bem terrível. Isso demorou a sair da mente da pessoa que tivesse, 
assim, seguro mesmo, que tivesse total segurança, que não viesse a 
acontecer isso de novo. 

 Os relatos, dessa forma, contribuem para afirmar a preocupante situação que 

a comunidade viveu diante dos impactos dos rejeitos, como apontado por Dorival que, 

além dos impactos sofridos como um perfil comum, também foi prejudicado em virtude 

da sua condição de comerciante.   

Você imagina só, você ficar aí um mês, um mês e bordoada, você não 
tinha esse ar, não tinha nada a feder igual, um mau cheiro, um cheiro 
insuportável, um cheiro de óleo, um trem podre, aquela misturada. Aí 
você sem luz, sem energia, sem uma água gelada, você fechado, não 
tinha pra onde ir, que as pontes caíram. A comunidade geral, as 
pessoas da roça hoje são poucas que fazem uma carne na gordura de 
porco, é uma geladeira, um freezer, comidas descongeladas. (Dorival, 
49 anos) 

 Assim como já citado neste tópico do terceiro capítulo, não foram desenvolvidos 

projetos e ações educacionais na comunidade de Campinas a fim de conscientizar a 

população sobre os impactos diretos e indiretos da mineração no Território dos 

Inconfidentes, o que corrobora para a principal visão encontrada nas entrevistas de 

que o setor mineral é moderado e somente influencia a comunidade em aspectos 

positivos, especialmente no que abrange a economia e a geração de empregos.  

Para tanto, todos os seis entrevistados não sabiam dos riscos que estavam 

expostos, da dimensão que envolvia e envolve o modelo de barragens de rejeitos das 

grandes mineradoras para o subdistrito e desconheciam a possibilidade de que em 

algum dia as estruturas poderiam se romper. Mesmo Francisco que trabalhou na área 

próxima à contenção, disse nunca ter imaginado que a situação pudesse acontecer e, 

por consequência, atingir o subdistrito de Campinas.   

No subdistrito de Campinas, os sujeitos nunca foram informados ou orientados 

oficialmente sobre o risco de serem atingidos. Também, era inexistente um projeto de 
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prevenção e mitigação de danos eventuais ligados à mineração, como, a ausência de 

sirenes e outros elementos de segurança necessários em áreas de risco. Portanto, 

torna-se relevante abordar esta característica de omissão por dois fatores: primeiro, 

em razão da comunidade não ter sido avisada pela mineradora no dia do rompimento, 

ainda que a empresa tenha avisado outras localidades e distritos; segundo, pela 

comunidade não ter recebido o apoio imediato.  

 
O que eu acho mais errado é que no dia do rompimento a Samarco 
não avisou, a não ser de Paracatu pra cima. Eles falam que vieram um 
helicóptero até Paracatu e avisou, aí deixou de avisar Pedras, aqui, 
Gesteira. A gente ficou sabendo assim por alto, pelas pessoas falando 
e depois na reportagem de Televisão. Mas eu acho que isso aí eles 
fizeram muito errado, né, que, é, teria que ter vindo avisando, descer 
avisando, isso aí faltou da parte deles. E na verdade quem deu mais 
apoio também depois do rompimento aqui foi defesa civil, é… são 
pessoas que vinham repartindo cesta básica. E no começo eu achei 
que aquilo era tudo por conta da Samarco, mas na verdade não era… 
eram voluntários, que saiam de muitos lugares longe aí e vinham 
ajudar, tinha nada a ver com a Samarco não. (Francisco, 48 anos). 

 Mudanças geradas pela intensidade dos impactos ao meio físico e à esfera 

social surgiram, meses depois do rompimento, no cotidiano de todo território 

contaminado pelos rejeitos de minério, bem como na sede do Município de Mariana – 

não atingido pela lama de rejeitos -, onde iniciou-se uma crise econômica. De acordo 

com Milton, este cenário de instabilidade e desemprego provocou o retorno de antigos 

moradores para Campinas e a mudança de novos indivíduos para esta e outras 

localidades do campo.   

A cidade é dependente da mineração, quando teve o rompimento, 
foram mais de oito mil pessoas desempregadas em 2016 que eu vi a 
fila no Sine. Muitos marianenses sofreram demais, muitos vieram pra 
Campinas, vieram morar em outras comunidades, por quê? essas 
pessoas que foram mandadas embora lá vieram comprar um terreno 
aqui na região (Milton, 26 anos). 

 Sobre os problemas causados pelo rompimento da barragem no subdistrito de 

Campinas, parte desses persistiram por anos na comunidade depois do episódio do 

desastre-crime, enquanto outros ainda persistem, como nas questões que envolvem 

a qualidade da água do Rio Gualaxo, curso historicamente importante para o apoio às 

necessidades cotidianas daqueles moradores que residem em sua margem, tal como 

para o desenvolvimento das atividades ligadas à terra no território.  
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 Questionados sobre a qualidade da água do Rio Gualaxo, os seis moradores 

entrevistados relataram que não foram informados, atualmente, sobre a situação da 

água neste curso. De acordo com Gilberto, nos primeiros anos a população evitou a 

utilização da água do Rio Gualaxo devido à contaminação, o mau cheiro e à falta de 

informação, contudo, na sua perspectiva, a qualidade da água aparenta estar melhor, 

pois, estão aparecendo peixes comuns ao curso e há moradores que estão pescando.  

Porém, para todos os moradores participantes, inclusive Gilberto, a qualidade 

da água do Rio Gualaxo é uma incógnita, de modo que se mostraram receosos quanto 

à utilização do recurso proveniente deste para distintas atividades. Dorival, por 

exemplo, lamenta o fato de não se sentir mais seguro para utilizar o Rio Gualaxo com 

a sua família em momentos de lazer, como de costume antes do rompimento. 

Também incerto sobre a qualidade da água do rio, Francisco lembrou das orientações 

dadas por servidores de órgãos relacionados ao meio ambiente em que índices 

aceitáveis de normalidade só voltariam após 10 a 12 anos.  

 De acordo com a revisão de literatura realizada por Oliveira et. al (2021), as 34 

análises levantadas sobre a água, o solo, os corpos aquáticos, os sedimentos e a 

saúde dos moradores, realizadas de 2016 a 2019 em pontos distintos de todo o 

território nacional impactados pelos rejeitos, demonstraram o potencial contaminante 

do resíduo, à medida em que as análises trouxeram à luz a presença de metais 

pesados em todos os aspectos analisados.  

Apesar da necessidade de estudos mais específicos sobre a água no território 

de Campinas serem realizados, é plausível considerar que a água do Rio Gualaxo e 

outros elementos ainda apresentam níveis impróprios para o uso, fato que justificaria 

o receio dos moradores entrevistados pela utilização do curso da água, ainda que, de 

acordo com alguns participantes, alguns moradores pesquem ou utilizem a água nas 

atividades que envolvem a criação de animais. Portanto, como os danos gerados pela 

contaminação da água, os impactos socioambientais modificaram a vida no subdistrito 

de Campinas, seja no que diz respeito às práticas e costumes tradicionais, seja no 

impacto à realização das atividades econômicas.  

Outro elemento que continua impactando a vida da população do subdistrito, 

segundo todos os seis entrevistados, refere-se à alteração do transporte público de 

Campinas para o distrito sede de Mariana após o rompimento da Barragem de 

Fundão. Até dia 5 de novembro de 2015, segundo os moradores, o ônibus era 
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fornecido de segunda à sexta todas as semanas do ano, o que auxiliava a comunidade 

na resolução de questões particulares em Mariana, como as idas ao banco, consultas 

médicas e compras específicas. Mas, com a desterritorialização de Paracatu de Baixo 

– subdistrito atingido pela lama de rejeitos -, a oferta do ônibus foi reduzida para 

apenas quatro dias em todo mês, uma vez que o transporte público era frequentado, 

em grande parte, por moradores do subdistrito desterritorializado.  

Considerando as questões sociais que habitualmente assolam as comunidades 

do campo, a insuficiente circulação do ônibus acentua o isolamento geográfico e social 

da comunidade diante da sede e dificulta o cotidiano dos habitantes de Campinas. 

Nesse sentido, quando há a necessidade de irem no Município de Mariana, os 

moradores do subdistrito pagam de cerca de 1/5 do valor do salário mínimo para 

algum vizinho, despesa que é significativamente onerosa, tendo em vista as condições 

socioeconômicas dos moradores.  

Aqui o que falta aqui é um transporte, como eu não, como eu pra eu 
hoje tirar uma carteira eu teria que ter mais estudo, então a gente não 
tem o próprio carro. O transporte rodava aí e está rodando, mas assim, 
ele roda só. Você perguntou uma coisa, não sei se cabe no meio, pois 
é, que o transporte ele corria todo mês antes da barragem passar. 
Paracatu foi embora, derrubou Paracatu, você sabe aonde eu estou 
falando, né, aí eles tiraram o ônibus de todo dia (Gilberto, 53 anos).  

 Em meio aos impactos socioambientais diretos e indiretos que atingiram o 

subdistrito de Campinas, conforme já ponderado neste tópico, ressalta-se que a 

Escola Municipal de Campinas também foi prejudicada em decorrência do desastre-

crime, à medida em que a unidade local não funcionou por semanas e os alunos e os 

seus familiares, atordoados com o fenômeno acontecido e a posterior conjuntura no 

território, enfrentaram dificuldades para retornar à rotina escolar.  

 Conforme afirmaram os moradores entrevistados, contudo, a unidade de ensino 

desempenhou um papel fundamental na orientação sobre o fato, as repercussões e 

os próximos passos a serem tomados na comunidade, exemplificado nos relatos de 

Renato, quando recordou de algumas intermediações realizadas pelas professoras e 

servidoras da escola local com representantes do ministério público, da defesa civil e 

das mineradoras.  

 Nessa direção, foi perceptível que o corpo pedagógico apoiou na comunicação 

dos agentes envolvidos com os moradores e no suporte, não só institucional, mas 

também emocional ao sentimento de insegurança vivido pela população naquele 
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momento. Por sua vez, o espaço da instituição escolar foi essencial para a 

comunidade ao ser utilizado como ponto de referência para as ações de apoio à 

comunidade e, também, por representantes de órgãos públicos, da mineradora e de 

assessorias técnicas nas dezenas de reuniões realizadas com os moradores do 

subdistrito após o rompimento.  

 O fato de hoje a Escola Municipal de Campinas funcionar, auxilia na superação 

de obstáculos originados a partir do desastre-crime e que persistem na comunidade, 

como, por exemplo, a pouca oferta do transporte público. Desse modo, por existir um 

transporte específico que leva os professores da sede ao subdistrito, as necessidades 

pontuais acabam sendo assistidas de forma informal.  

 Já quando os moradores entrevistados foram questionados se a transferência 

dos alunos de Campinas que se encontram no Ensino Fundamental II para a escola 

de Águas Claras possui relação com as repercussões do rompimento da Barragem 

de Fundão, as percepções encontradas não foram unânimes. Para dois dos 

moradores entrevistados que acreditam na correlação dos episódios, o distrito de 

Águas Claras teria sido enfraquecido com a desterritorialização do subdistrito de 

Paracatu de Baixo em vários aspectos. Desse modo, a transferência dos alunos de 

Campinas seria uma medida para estimular o desenvolvimento de Águas Claras. 

 Ainda assim, diante das limitações que envolveram esta investigação, não foi 

possível identificar se os impactos causados pela Barragem de Fundão e as questões 

que envolvem o desastre-crime possuem relação com a transferência de alunos de 

Campinas. Entretanto, dizer que a correlação não foi identificada nesta investigação, 

não significa dizer que ela não possa existir, uma vez que este trabalho não envolveu 

a participação de profissionais da Secretaria Municipal de Educação ou atuantes na 

escola.  

 Por fim, após analisar as questões que envolvem o setor mineral em Campinas, 

foi possível perceber que o setor estimula a mudança dos residentes da comunidade, 

especialmente dos moradores jovens, para a cidade por causa das oportunidades de 

emprego. Isto posto, pode-se afirmar que a mineração contribui para o esvaziamento 

populacional do subdistrito. Nessa direção, segundo Alves (et al., 2019), os impactos 

da mineração não se limitam aos desastres mais intensos, mas sim, atravessam vários 

momentos desde o processo de sondagem e primeiras instalações estruturais, como 

relatado por Renato sobre a instalação do mineroduto em Campinas.  
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 A respeito de outros impactos da atividade mineral, os moradores entrevistados 

não perceberam impactos consideráveis no subdistrito, exceto no que diz respeito ao 

rompimento da Barragem de Fundão, devido à relevância deste acontecimento. A falta 

de debates críticos realizados em Campinas que contemplam a temática do setor 

mineral, pode ter contribuído para o não reconhecimento dos impactos da mineração 

por parte dos moradores, para além dos danos causados pelos rejeitos.   

 Assim, as contribuições obtidas a partir das seis entrevistas realizadas sobre a 

influência da mineração no subdistrito ficaram quase que limitadas às repercussões 

do desastre-crime - o que se justifica pela intensidade do rompimento da barragem e 

de seus impactos -, de modo que inviabilizou a análise sobre os aspectos no qual a 

mineração influencia e influenciava o subdistrito para além do episódio de 2015.  

 No geral, os seis moradores se sentem insatisfeitos com a forma em que o 

desastre-crime tem sido tratado no subdistrito, uma vez que a comunidade ainda não 

recebeu nenhuma das medidas de compensação anunciadas pela mineradora após o 

rompimento. Apesar disso, parte dos entrevistados se sentiram contemplados 

parcialmente por benefícios individuais alcançados pelos processos indenizatórias, 

pela restauração e reparo das estradas de acesso à comunidade, ou, ainda, como 

vivido por Milton, pela geração de empregos que diz respeito à reparação de danos 

causados pelos rejeitos.  

 A amplitude do episódio e dos transtornos gerados pelas consequências do 

rompimento da Barragem de Fundão, portanto, reforçam o entendimento de que todos 

os moradores do subdistrito foram atingidos, seja em aspectos particulares, como a 

perda de animais de criação e a destruição da propriedade privada, seja em aspectos 

compartilhados pela comunidade, tais como a interrupção da distribuição de energia 

elétrica, odor por todo o subdistrito, privação da locomoção, interrupção do transporte 

público, medo e estado de alerta constante, falta de atendimento médico, 

contaminação por todo o curso do Rio Gualaxo e suspensão das aulas na Escola 

Municipal de Campinas entre novembro e dezembro de 2015.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS 

 
A escola aqui hoje é a base de Campinas, primeiro Deus, mas a escola 
hoje é a base de Campinas, o futuro são as crianças. Os professores 
aqui, graças a Deus, vêm trabalhar com carinho, com tudo (Dorival, 49 
anos).  
 

Durante e após o período de redemocratização do Brasil, na década de 1980, 

as diretrizes, políticas e programas educacionais direcionados para as comunidades 

camponesas foram caracterizadas por expressivas conquistas, principalmente, fruto 

das lutas protagonizadas por movimentos sociais e por outros atores envolvidos com 

as reivindicações específicas para a educação ofertada no campo (ARROYO, 2009; 

SANTOS, 2017; ANTUNES-ROCHA; DOS SANTOS 2021).  

Portanto, as conquistas alcançadas por e para as populações camponesas se 

fortaleceram ao decorrer das últimas quatro décadas por meio de transformações nas 

esferas acadêmicas, legislativas e sociais, exemplificadas com os seguintes avanços: 

a promulgação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 

de 1998; a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 e, ainda, no Estado de Minas 

Gerais, a Resolução SEE Nº 2820 de 2015, responsável por assegurar as premissas 

defendidas pela Educação do Campo.  

Essas garantias recentes, fundamentais para a compreensão dos limites e das 

possibilidades da educação ofertada para os sujeitos do campo em suas comunidades 

e escolas, esbarraram, contudo, nas históricas condições desiguais que acometem 

este contexto, não só em relação à natureza escolar, mas, também, social, econômica 

e política. Além disso, há processos recentes que destoam dos avanços promulgados 

pelas diretrizes educacionais direcionadas ao campo brasileiro e que contribuem para 

a conservação e perpetuação da desigualdade educacional: em especial, o acentuado 

e atual fechamento dos estabelecimentos de ensino localizados no campo brasileiro 

(PERIPOLLI; ZOIA, 2011; ALVARENGA; CORDEIRO, 2015), uma das questões que 

incentivaram a realização desta pesquisa. 

Assim, foi com o interesse de compreender em quais aspectos o fechamento 

das unidades escolares situadas no campo poderia prejudicar as comunidades e os 

seus moradores, sobretudo, em meio às desigualdades educacionais enfrentadas por 
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estes sujeitos, que esta pesquisa se ancorou. Desse modo, a importância da escola 

municipal do subdistrito de Campinas foi analisada em seu domínio sociocultural para 

o vilarejo e sua população, onde existe o risco do estabelecimento escolar ter o seu 

funcionamento interrompido, uma vez que, recentemente, a segunda etapa do ensino 

fundamental foi descontinuada na escola local.   

A partir da análise dos resultados obtidos com a aplicação das entrevistas 

semiestruturadas, a primeira constatação é que os percursos educacionais 

vivenciados por todos os seis moradores entrevistados foram considerados, por eles, 

importantes ao recordarem-se de suas experiências escolares de forma agradável, 

(CARMO; RANGEL, 2013), ainda que com suas especificidades Os principais 

aspectos positivos e convergentes entre os relatos dos seis entrevistados 

privilegiaram, assim, o sentimento de nostalgia pelas relações e pelos vínculos 

construídos no interior da escola, além do reconhecimento pela dedicação do trabalho 

realizado pelas suas professoras durante o período em que estudaram na instituição 

escolar da localidade.  

Nessa direção, a importância do estabelecimento de ensino de Campinas para 

o vilarejo e os seis moradores entrevistados, especialmente diante das suas trajetórias 

escolares, demonstrou ser contemplada por aspectos de ordem social e afetiva, bem 

como por questões relacionadas ao atendimento escolar. Neste sentido, a importância 

da oferta da educação básica na comunidade é realçada por dois motivos: o primeiro, 

pelo isolamento geográfico e social enfrentado pelo subdistrito em relação à sede 

municipal, dada a expressiva distância entre Campinas e o distrito sede de Mariana; 

o segundo, pelas usuais condições socioeconômicas do contexto camponês e as suas 

desigualdades escolares (INEP, 2019) - como, por exemplo, no cenário analisado, em 

que três dos seis moradores entrevistados não completaram o ensino fundamental -, 

características estas que reforçam a vulnerabilidade social dessas comunidades.   

Além disso, a partir da pesquisa, constatou-se que, em funcionamento desde 

1945, o estabelecimento de ensino do subdistrito extrapola o prisma da instrução e da 

sua função educacional para abranger as demandas comuns dos moradores, as 

reivindicações políticas e, ao mesmo tempo, as relações corriqueiras, como, por 

exemplo, ao ser palco para encontros e reuniões comunitárias.  

Outrossim, de acordo com os moradores entrevistados, ainda que de maneira 

limitada e com ressalvas, o prédio escolar era um dos poucos espaços, se não o único, 
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em que a esfera pública municipal se fez presente no decorrer do século passado, de 

modo que os vínculos extraescolares desenvolvidos entre a escola e a comunidade 

foram essenciais para assegurar as condições básicas de existência da população.  

Em vista disso, a escola local demonstrou conter uma rede de significados e 

de relações essenciais para a existência da comunidade de Campinas, o que mostrou 

ser fundamental, também, para a constituição coletiva e singular que compõe cada 

morador, ex-morador e servidor que frequenta a unidade escolar polivalente, ou que 

já a frequentou em algum momento das sete décadas de sua existência. Ressalta-se 

ainda que a valorização da escola do subdistrito foi acentuada pelos moradores após 

a construção do novo prédio escolar, em 2007, de modo que a mudança para o edifício 

vigente foi considerada benéfica para/pelos moradores entrevistados, principalmente, 

por dispor de condições estruturais mais adequadas para o seu funcionamento.  

Em relação à valorização da escola de Campinas, os seis moradores do 

subdistrito consideraram a instituição aberta e receptiva para a comunidade, de modo 

que a participação em celebrações, apresentações culturais e escolares dos alunos e 

outros usos habituais do espaço escolar, como a quadra esportiva, abrange até a 

população informalmente envolvida com a escola local. No subdistrito estudado, 

portanto, o estabelecimento escolar simboliza um ponto de bem-estar e de 

sociabilidade para a comunidade, tanto nas ocasiões especiais, quanto nos momentos 

cotidianos, contribuindo para reforçar os laços de amizade e de solidariedade entre os 

moradores, assim como auxiliando na mitigação dos conflitos interpessoais 

existentes.  

De acordo com os moradores entrevistados, a existência da unidade de ensino 

no subdistrito fomenta o desenvolvimento da localidade, não só no que diz respeito à 

oferta educacional, questão valorizada pelos quatro entrevistados de Campinas com 

filhos em idade escolar (PORTES, et al. 2012), mas, também, ao promover o emprego 

para a população local em cargos e funções que envolvem a escola, beneficiando as 

condições socioeconômicas dos moradores e a esfera econômica do subdistrito.  

Ao considerar o recorrente esvaziamento das comunidades do campo no Brasil 

(inclusive de Campinas), por motivos relacionados às insuficientes oportunidades de 

trabalho, ao limitado acesso à saúde e à escassez da oferta escolar etc. (ZAGO, 2016; 

ARRUDA; MAIA; ALVES, 2018), percebeu-se que, para os moradores entrevistados, 

a continuidade do funcionamento da escola do subdistrito é um aspecto fundamental 
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para a existência do povoado e a permanência da população, pois, sem a escola, a 

população com filhos em idade escolar seria estimulada a se mudar para a cidade ou 

para outros distritos próximos. Além do mais, com o encerramento das atividades da 

escola, a comunidade ficaria descontente, uma vez que o estabelecimento escolar é 

sinônimo de referência para o distrito de Campinas.  

Sobre as questões que envolvem a escola em sua esfera de instrução, a partir 

dos relatos dos moradores entrevistados, verificou-se que as famílias camponesas 

promovem estratégias diversas dentro do possível (como ao contratarem um serviço 

de internet), preferem que os seus filhos frequentem a escola situada na comunidade 

e se envolvem com os processos escolares dos seus filhos (REIS, 2017; CAMPOS, 

2019). Por outro lado, a satisfação dos moradores entrevistados quanto ao conteúdo 

ensinado na escola local, e ao nível de cobrança exigido pelo corpo pedagógico, não 

foi unânime: para metade dos moradores participantes, a escola do subdistrito deveria 

ser mais rigorosa e exigente em relação aos processos de ensino e aprendizagem.  

Ainda em relação ao funcionamento da escola e os seus conteúdos, notou-se 

que o entendimento de educação defendido pela Educação do Campo existente nas 

diretrizes educacionais (MOLINA; ANTUNES-ROCHA, 2014), não estão presentes na 

Escola Municipal de Campinas, de modo que o conteúdo ensinado não contribui para 

o desenvolvimento de atividades tradicionais do povoado, bem como o seu horário de 

funcionamento não se adequa às realidades dos sujeitos locais (ROSA, 2020).  

Ressalta-se que, em 2019, os moradores do subdistrito se sentiram surpresos 

com a notícia de que a segunda etapa do ensino fundamental seria interrompida na 

escola do subdistrito, o que ocasionou a transferência dos alunos desta etapa para a 

escola de Águas Claras. Tanto para os familiares cujos filhos foram transferidos para 

o distrito vizinho, quanto para os familiares cujos filhos ainda frequentam a escola de 

Campinas, foi notório o sentimento de insatisfação com a transferência, uma vez que 

os moradores entrevistados apontaram a preocupação com o trajeto escolar utilizado 

diariamente pelos alunos em direção à Águas Claras. Além do mais, havia uma 

preocupação com a própria inviabilização das estratégias adotadas pelos familiares 

na escolarização dos seus filhos, como no acompanhamento da vida escolar dos filhos 

de maneira mais próxima e no contato diário com as professoras, práticas comuns na 

escola da localidade (CAMPOS, 2014; REIS, 2017).  
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Para mais, diante da valorização da escola como impulsionadora da mobilidade 

social e da moral das crianças e jovens, os seis moradores se mostraram preocupados 

com o estabelecimento responsável por ofertar o ensino fundamental II, posto que 

temem as relações desenvolvidas no interior do distrito de Águas Claras, considerado 

por eles como “um lugar mais “desenvolvido”.  

Além deste acontecimento, um segundo episódio fundamental para analisar as 

dinâmicas recentes do subdistrito de Campinas foi o rompimento da Barragem de 

Fundão ocorrido em novembro de 2015. Constatou-se, assim, que toda a comunidade 

foi atingida pelos impactos do desastre-crime, como na contaminação da água do Rio 

Gualaxo, na destruição de propriedades, plantações e pontes, com a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica, bem como nos entraves causados aos alunos, que 

devido à inviabilização das estradas, ficaram sem a escola por algumas semanas. Por 

outro lado, nota-se que as unidades de ensino apresentam potenciais fundamentais 

para a conscientização da população a respeito dos danos e dos riscos da mineração 

para as comunidades próximas dos territórios em que as atividades extrativistas estão 

instaladas (ANTUNES-ROCHA, HUNZICKER E FANTINEL, 2020), embora, conforme 

analisado, na escola do subdistrito de Campinas e de forma geral na comunidade, 

estas temáticas nunca foram debatidas, bem como os moradores não sabiam dos 

riscos que corriam.  

Dessa forma, a pesquisa evidenciou a importância da escola de Campinas em 

seu domínio físico e sociocultural para a comunidade do subdistrito, diante de suas 

funções escolares, socioeconômicas, patrimoniais e, também, políticas. Constatou-se 

que os moradores do povoado valorizam o estabelecimento escolar, reconhecem os 

seus diversos papéis para a população e o enxergam como uma garantia para as 

condições básicas de existência, além de contribuir para assegurar a permanência da 

população no subdistrito. Nesse sentido, cientes dos valores da escola local para a 

comunidade de Campinas, os moradores do subdistrito protestaram e resistiram, 

dentro das suas possibilidades, contra as consequências sucedidas pela transferência 

dos alunos para Águas Claras, sendo que demonstraram temer que este episódio 

tenha sido um prelúdio do fechamento da escola local.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA OS 
MORADORES ANTIGOS OU REPRESENTANTES COMUNITÁRIOS 

 

1. Questões gerais sobre os atores - aspectos socioeconômicos 

1.1  Qual a sua idade? 

1.2  Você é natural da localidade? Se não, há quanto tempo mora aqui?  

1.3  Qual o seu estado civil (casado, solteiro, viúvo, separado, vive em união 
conjugal)? 

1.4  Qual o seu grau de escolaridade? Você estudou até qual série? 

1.5  Qual a sua ocupação/trabalho? Se você é aposentado, qual era a sua 
ocupação? Com que você trabalhava? 

1.6  Qual o grau de escolaridade da/o esposa/esposo ou 
companheira/companheiro (se houver)? Ela/ele estudou até qual série? 

1.7  Qual a ocupação, tipo de trabalho dela/dele? Se é aposentado/, qual era o 
tipo de trabalho que ela/ele exercia? 

1.8  Quantas pessoas moram com você? Quem são elas? (filhos, parentes, 
netos, por ex.) 

1.9  Qual o grau de escolaridade destas pessoas?  

1.10 Elas trabalham? Qual o tipo de trabalho?  

1.11 Quanto é a renda familiar? Como ela é composta? (salários, aluguel, 
aposentadoria) 

1.12 A sua família recebe algum benefício social? (bolsa família, programa 
renda mínima etc.)  

1.13 Quantos filhos/netos você tem? Qual a idade dele(s)? 

1.14 Eles estudam? Em qual etapa/ano escolar eles se encontram? 

1.15 Eles (filhos e netos) trabalham? Com que eles trabalham? 

1.16 Além da ocupação citada, vocês exercem alguma atividade ligada à terra 
ou alguma atividade informal? Seus filhos e netos também 
exercem/ajudam? Como isso acontece? 
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1.17 Como é viver aqui? O que mais te cativa? Tem algo que você não goste? 

 

2. A comunidade e a escola 

2.1  Você estudou na escola daqui? Se sim, como era?  

2.2  Quais as lembranças você tem da época que estudou? (Ou de quando 
mudou para a localidade) 

2.3  O que você acha da atual Escola? Você já visitou/participou de algo?  

2.4  As crianças e adolescentes de Campinas gostam de estudar na escola? O 
que você acha? Explique por que você pensa assim. 

2.5   A comunidade participa dos eventos promovidos pela Escola? 

2.6  O que achou da mudança para o Prédio Novo? Você se lembra desta 
mudança de prédio? Lembra sobre como foi a reação da comunidade? 

2.7  Como você vê a relação da escola com a comunidade e da comunidade 
com a escola? No dia a dia de vocês, a escola é boa/importante para vocês 
de alguma forma? Quais são os pontos principais da Escola para você em 
relação à comunidade, ao cotidiano, às necessidades?  

2.8  O que você menos gosta na Escola? Mudaria algo na Escola em geral? 

2.9  Você considera que a Escola seja aberta para a comunidade? Como? De 
que forma as pessoas moradoras daqui participam das atividades da 
escola? 

2.10 Além das aulas para as crianças, a comunidade faz uso da Escola para 
outras atividades? Se sim, quais? 

2.11 Você sabe se na escola tem festas, atividades culturais ou alguma 
celebração? Como por exemplo, festa junina.  

 
3. Transferência do Ensino Fundamental II para outra escola 

3.1  Em 2019, parte dos alunos (os do ensino fundamental II) foram transferidos 
para outra escola, a Escola de Águas Claras. Você sabe se a comunidade 
concordou com essa decisão? O que os moradores, de modo geral, 
pensaram sobre esta decisão?  

3.2  Houve alguma resistência da comunidade sobre esta decisão? 
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3.3  O que você, pessoalmente, achou dessa mudança dos alunos para outra 
escola? O que pensa sobre a decisão da prefeitura de não mais abrir turmas 
de ensino fundamental II na Escola de Campinas? 

3.4  Como você ficou sabendo da decisão? O que você sentiu?  

3.5  Você acha que foi bom ou ruim para a comunidade? E para seu filho/os 
alunos?  

3.6  O que você, os alunos ou a comunidade de uma forma geral costumam 
pensar sobre sair de Campinas e ir estudar em Águas Claras?  

3.7  Você acredita que há alguma chance de a escola de Campinas ser 
fechada?  

3.8  Se ela for fechada um dia, o que você acha que aconteceria com a 
comunidade? E como ficaria para os alunos? 

3.9  A Escola ajuda na permanência dos moradores na comunidade? Quando 
os alunos foram transferidos, você acredita que algumas pessoas quiseram 
mudar de Campinas ou não? 

3.10 Se a Escola for fechada, um dia, você acha que mudaria o número de 
habitantes de Campinas? Diminuiria ou ficaria do mesmo jeito? Como isso 
aconteceria? 

 
4. Perguntas direcionadas aos moradores antigos ou líderes comunitários  

4.1  Qual a sua relação com o vilarejo?  

4.2  Você poderia me contar um pouco da sua história?  

4.3  Você tem familiares aqui?  

4.4  Você já pensou em mudar de Campinas? Quais motivos que te fizeram 
ficar? Quais motivos te motivaram a querer sair? 

4.5  Se sentir à vontade e souber de alguma informação, você poderia me 
contar um pouco sobre a história do vilarejo?  

4.6  Há festas (manifestações culturais) aqui na comunidade? Se sim, quais? 

4.7  Há alguma celebração/tradição que corre o risco de acabar? Se sim, por 
quais motivos? 

4.8  O que mais mudou no Vilarejo dentre as últimas décadas?   

4.9 E o que permaneceu? 



154 

 
 

4.10 Você chegou a estudar na Escola daqui? Como foi para você?  

4.11 Sobre a escolarização, você acha que muita coisa mudou dos últimos 
anos para cá? 

4.12 A Escola tem/teve alguma importância para a Comunidade além da 
escolarização?  

4.13 Qual o valor e o significado da Escola de Campinas para você?  

 

5. A importância da Escola e as questões sobre a Mineração 

5.1  Você acredita que o conteúdo e as temáticas ensinadas na Escola fazem 
sentido para as crianças que vivem aqui?  

5.2  Se você pudesse, o que você mudaria?  

5.3  A Escola respeita os horários das atividades do campo, as tradições da 
comunidade e os eventos locais? Como ela faz isso? 

5.4  Você considera que há a presença dos órgãos públicos e das instituições 
governamentais na Comunidade? E na Escola? Ou há um descaso?  

5.5  Sobre a atividade da mineração na região, o que você acha?  

5.6  Você acha que o distrito tem benefícios com a atividade?  

5.7  Quais os impactos da mineração para o vilarejo? 

5.8  Na comunidade há algum grupo/órgão que desenvolve alguma iniciativa 
sobre a importância e os impactos da mineração? 

5.9  Sobre o desastre de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão, o quão 
o vilarejo foi afetado?  

5.10 Antes do acontecimento, você estava ciente da possibilidade de os 
rejeitos atingirem a localidade?  

5.11 Você se considera atingido pelo rompimento? Como? 

5.12 Na época, quais foram os impactos do episódio para os alunos, para a 
comunidade e para a escola? 

5.13 O que você acha das decisões e medidas tomadas desde então?   
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 
FAMILIARES DOS ALUNOS TRANSFERIDOS 

 

1. Questões gerais sobre os atores - aspectos socioeconômicos 

1.1  Qual a sua idade? 

1.2  Você é natural da localidade? Se não, há quanto tempo mora aqui?  

1.3  Qual o seu estado civil (casado, solteiro, viúvo, separado, vive em união 
conjugal)? 

1.4  Qual o seu grau de escolaridade? Você estudou até qual série? 

1.5  Qual a sua ocupação/trabalho? Se você é aposentado, qual era a sua 
ocupação? Com que você trabalhava? 

1.6  Qual o grau de escolaridade da/o esposa/esposo ou 
companheira/companheiro (se houver)? Ela/ele estudou até qual série? 

1.7  Qual a ocupação, tipo de trabalho dela/dele? Se é aposentado/, qual era o 
tipo de trabalho que ela/ele exercia? 

1.8  Quantas pessoas moram com você? Quem são elas? (filhos, parentes, 
netos, por ex.) 

1.9  Qual o grau de escolaridade destas pessoas?  

1.10 Elas trabalham? Qual o tipo de trabalho?  

1.11 Quanto é a renda familiar? Como ela é composta? (salários, aluguel, 
aposentadoria) 

1.12 A sua família recebe algum benefício social? (bolsa família, programa 
renda mínima etc.)  

1.13 Quantos filhos/netos você tem? Qual a idade dele(s)? 

1.14 Eles estudam? Em qual etapa/ano escolar eles se encontram? 

1.15 Eles (filhos e netos) trabalham? Com que eles trabalham? 

1.16 Além da ocupação citada, vocês exercem alguma atividade ligada à terra 
ou alguma atividade informal? Seus filhos e netos também 
exercem/ajudam? Como isso acontece? 

1.17 Como é viver aqui? O que mais te cativa? Tem algo que você não goste? 
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2. A comunidade e a escola 

2.1  Você estudou na escola daqui? Se sim, como era?  

2.2  Quais as lembranças você tem da época que estudou? (Ou de quando 
mudou para a localidade) 

2.3  O que você acha da atual Escola? Você já visitou/participou de algo?  

2.4  As crianças e adolescentes de Campinas gostam de estudar na escola? O 
que você acha? Explique por que você pensa assim. 

2.5  A comunidade participa dos eventos promovidos pela Escola? 

2.6  O que achou da mudança para o Prédio Novo? Você se lembra desta 
mudança de prédio? Lembra sobre como foi a reação da comunidade? 

2.7  Como você vê a relação da escola com a comunidade e da comunidade 
com a escola? No dia a dia de vocês, a escola é boa/importante para vocês 
de alguma forma? Quais são os pontos principais da Escola para você em 
relação à comunidade, ao cotidiano, às necessidades?  

2.8  O que você menos gosta na Escola? Mudaria algo na Escola em geral? 

2.9  Você considera que a Escola seja aberta para a comunidade? Como? De 
que forma as pessoas moradoras daqui participam das atividades da 
escola? 

2.10 Além das aulas para as crianças, a comunidade faz uso da Escola para 
outras atividades? Se sim, quais? 

2.11 Você sabe se na escola tem festas, atividades culturais ou alguma 
celebração? Como por exemplo, festa junina.  

 
3. Transferência do Ensino Fundamental II para outra escola 

3.1  Em 2019, parte dos alunos (os do ensino fundamental II) foram transferidos 
para outra escola, a Escola de Águas Claras. Você sabe se a comunidade 
concordou com essa decisão? O que os moradores, de modo geral, 
pensaram sobre esta decisão?  

3.2  Houve alguma resistência da comunidade sobre esta decisão? 

3.3  O que você, pessoalmente, achou dessa mudança dos alunos para outra 
escola? O que pensa sobre a decisão da prefeitura de não mais abrir turmas 
de ensino fundamental II na Escola de Campinas? 
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3.4  Como você ficou sabendo da decisão? O que você sentiu?  

3.5  Você acha que foi bom ou ruim para a comunidade? E para seu filho/os 
alunos?  

3.6  O que você, os alunos ou a comunidade de uma forma geral costumam 
pensar sobre sair de Campinas e ir estudar em Águas Claras?  

3.7  Você acredita que há alguma chance de a escola de Campinas ser 
fechada?  

3.8  Se ela for fechada um dia, o que você acha que aconteceria com a 
comunidade? E como ficaria para os alunos? 

3.9  A Escola ajuda na permanência dos moradores na comunidade? Quando 
os alunos foram transferidos, você acredita que algumas pessoas quiseram 
mudar de Campinas ou não? 

3.10 Se a Escola for fechada, um dia, você acha que mudaria o número de 
habitantes de Campinas? Diminuiria ou ficaria do mesmo jeito? Como isso 
aconteceria? 

 
4. Bloco específico para os familiares em que os filhos foram transferidos 

para outra escola de ensino fundamental II 

4.1  Você prefere que seu filho estude na escola atual ou na escola de 
Campinas? 

4.2  Há benefícios por seu filho estar estudando em outro distrito? Quais? 

4.3  E quais os malefícios? Há alguma dificuldade? Quais seriam? 

4.4  Como é feito o deslocamento do seu filho para a outra escola/localidade? 
Ele vai para a escola de ônibus, de carro, ou em outro tipo de transporte? 

4.5  Como é o seu contato com a escola atual? Você costuma ir à escola? Em 
que ocasiões? 

4.6  Mudou algo em relação a escola da localidade?  O que mudou? Você acha 
que tinha mais contato com a escola de Campinas? Por quê? 

4.7  Quais as principais diferenças entre as duas escolas? Você percebe algo? 

4.8  O que você faz pela escolarização do seu filho? Você acompanha de algum 
modo a vida escolar dele/a? 

4.9  O que você espera do futuro dele/a? Você acha que ele vai estudar até qual 
série?  
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4.10 Qual o valor e o significado da Escola de Campinas para você?  

5. A importância da Escola e as questões sobre a Mineração 

5.1  Você acredita que o conteúdo e as temáticas ensinadas na Escola fazem 
sentido para as crianças que vivem aqui?  

5.2  Se você pudesse, o que você mudaria?  

5.3  A Escola respeita os horários das atividades do campo, as tradições da 
comunidade e os eventos locais? Como ela faz isso? 

5.4  Você considera que há a presença dos órgãos públicos e das instituições 
governamentais na Comunidade? E na Escola? Ou há um descaso?  

5.5  Sobre a atividade da mineração na região, o que você acha?  

5.6  Você acha que o distrito tem benefícios com a atividade?  

5.7  Quais os impactos da mineração para o vilarejo? 

5.8  Na comunidade há algum grupo/órgão que desenvolve alguma iniciativa 
sobre a importância e os impactos da mineração? 

5.9  Sobre o desastre de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão, o quão 
o vilarejo foi afetado?  

5.10 Antes do acontecimento, você estava ciente da possibilidade de os 
rejeitos atingirem a localidade?  

5.11 Você se considera atingido pelo rompimento? Como? 

5.12 Na época, quais foram os impactos do episódio para os alunos, para a 
comunidade e para a escola? 

5.13 O que você acha das decisões e medidas tomadas desde então?   
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APÊNDICE III – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 
FAMILIARES DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 

1. Questões gerais sobre os atores - aspectos socioeconômicos 

1.1  Qual a sua idade? 

1.2  Você é natural da localidade? Se não, há quanto tempo mora aqui?  

1.3  Qual o seu estado civil (casado, solteiro, viúvo, separado, vive em união 
conjugal)? 

1.4  Qual o seu grau de escolaridade? Você estudou até qual série? 

1.5  Qual a sua ocupação/trabalho? Se você é aposentado, qual era a sua 
ocupação? Com que você trabalhava? 

1.6  Qual o grau de escolaridade da/o esposa/esposo ou 
companheira/companheiro (se houver)? Ela/ele estudou até qual série? 

1.7  Qual a ocupação, tipo de trabalho dela/dele? Se é aposentado/, qual era o 
tipo de trabalho que ela/ele exercia? 

1.8  Quantas pessoas moram com você? Quem são elas? (filhos, parentes, 
netos, por ex.) 

1.9  Qual o grau de escolaridade destas pessoas?  

1.10 Elas trabalham? Qual o tipo de trabalho?  

1.11 Quanto é a renda familiar? Como ela é composta? (salários, aluguel, 
aposentadoria) 

1.12 A sua família recebe algum benefício social? (bolsa família, programa 
renda mínima etc.)  

1.13 Quantos filhos/netos você tem? Qual a idade dele(s)? 

1.14 Eles estudam? Em qual etapa/ano escolar eles se encontram? 

1.15 Eles (filhos e netos) trabalham? Com que eles trabalham? 

1.16 Além da ocupação citada, vocês exercem alguma atividade ligada à terra 
ou alguma atividade informal? Seus filhos e netos também 
exercem/ajudam? Como isso acontece? 

1.17 Como é viver aqui? O que mais te cativa? Tem algo que você não goste? 
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2. A comunidade e a escola 

2.1  Você estudou na escola daqui? Se sim, como era?  

2.2  Quais as lembranças você tem da época que estudou? (Ou de quando 
mudou para a localidade) 

2.3  O que você acha da atual Escola? Você já visitou/participou de algo?  

2.4  As crianças e adolescentes de Campinas gostam de estudar na escola? O 
que você acha? Explique por que você pensa assim. 

2.5  A comunidade participa dos eventos promovidos pela Escola? 

2.6  O que achou da mudança para o Prédio Novo? Você se lembra desta 
mudança de prédio? Lembra sobre como foi a reação da comunidade? 

2.7  Como você vê a relação da escola com a comunidade e da comunidade 
com a escola? No dia a dia de vocês, a escola é boa/importante para vocês 
de alguma forma? Quais são os pontos principais da Escola para você em 
relação à comunidade, ao cotidiano, às necessidades?  

2.8  O que você menos gosta na Escola? Mudaria algo na Escola em geral? 

2.9  Você considera que a Escola seja aberta para a comunidade? Como? De 
que forma as pessoas moradoras daqui participam das atividades da 
escola? 

2.10 Além das aulas para as crianças, a comunidade faz uso da Escola para 
outras atividades? Se sim, quais? 

2.11 Você sabe se na escola tem festas, atividades culturais ou alguma 
celebração? Como por exemplo, festa junina.  

 
3. Transferência do Ensino Fundamental II para outra escola 

3.1  Em 2019, parte dos alunos (os do ensino fundamental II) foram transferidos 
para outra escola, a Escola de Águas Claras. Você sabe se a comunidade 
concordou com essa decisão? O que os moradores, de modo geral, 
pensaram sobre esta decisão?  

3.2  Houve alguma resistência da comunidade sobre esta decisão? 

3.3  O que você, pessoalmente, achou dessa mudança dos alunos para outra 
escola? O que pensa sobre a decisão da prefeitura de não mais abrir turmas 
de ensino fundamental II na Escola de Campinas? 
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3.4  Como você ficou sabendo da decisão? O que você sentiu?  

3.5  Você acha que foi bom ou ruim para a comunidade? E para seu filho/os 
alunos?  

3.6  O que você, os alunos ou a comunidade de uma forma geral costumam 
pensar sobre sair de Campinas e ir estudar em Águas Claras?  

3.7  Você acredita que há alguma chance de a escola de Campinas ser 
fechada?  

3.8  Se ela for fechada um dia, o que você acha que aconteceria com a 
comunidade? E como ficaria para os alunos? 

3.9  A Escola ajuda na permanência dos moradores na comunidade? Quando 
os alunos foram transferidos, você acredita que algumas pessoas quiseram 
mudar de Campinas ou não? 

3.10 Se a Escola for fechada, um dia, você acha que mudaria o número de 
habitantes de Campinas? Diminuiria ou ficaria do mesmo jeito? Como isso 
aconteceria? 

 
4. Para os familiares em que os filhos ainda permanecem na localidade – 

Ensino Fundamental I 

4.1  Você prefere que seu filho estude na escola de Campinas? O que você 
acha do seu filho estudar aqui? 

4.2  Quando seu filho estiver no Ensino Fundamental II, onde você gostaria que 
ele estudasse?  

4.3  Como é feito o deslocamento do seu filho para a escola? Ele vai para a 
escola a pé, de carro, bicicleta ou outro tipo de transporte? 

4.4  Você ou os outros moradores foram informados sobre a transferência de 
Ensino Fundamental II para outra Escola? Se sim, como foram? O que 
vocês pensam sobre esta mudança? 

4.5  Como é o seu contato com a escola atual? Quando e por que você costuma 
ir à escola? 

4.6  Você acompanha de algum modo a vida escolar dele/a?  

4.7  O que você espera do futuro dele/a? Você acha que ele vai estudar até qual 
série? 

4.8  Qual o valor e o significado da Escola de Campinas para você? 
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5. A importância da Escola e as questões sobre a Mineração 

5.1  Você acredita que o conteúdo e as temáticas ensinadas na Escola fazem 
sentido para as crianças que vivem aqui?  

5.2  Se você pudesse, o que você mudaria?  

5.3  A Escola respeita os horários das atividades do campo, as tradições da 
comunidade e os eventos locais? Como ela faz isso? 

5.4  Você considera que há a presença dos órgãos públicos e das instituições 
governamentais na Comunidade? E na Escola? Ou há um descaso?  

5.5  Sobre a atividade da mineração na região, o que você acha?  

5.6  Você acha que o distrito tem benefícios com a atividade?  

5.7  Quais os impactos da mineração para o vilarejo? 

5.8  Na comunidade há algum grupo/órgão que desenvolve alguma iniciativa 
sobre a importância e os impactos da mineração? 

5.9  Sobre o desastre de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão, o quão 
o vilarejo foi afetado?  

5.10 Antes do acontecimento, você estava ciente da possibilidade de os 
rejeitos atingirem a localidade?  

5.11 Você se considera atingido pelo rompimento? Como? 

5.12 Na época, quais foram os impactos do episódio para os alunos, para a 
comunidade e para a escola? 

5.13 O que você acha das decisões e medidas tomadas desde então?   
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