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EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

NUCLEAÇÃO DAS “ESCOLAS NO/DO CAMPO” DO MUNICÍPIO DE 
CAXIAS-MA: uma política governamental de racionalização de 

recursos financeiros ou uma política educacional municipal voltada 
para melhoria da qualidade da educação do campo? 

 
NUCLEATION OF “SCHOOLS IN/DO FIELD” IN THE MUNICIPALITY OF CAXIAS-MA: a 

governmental policy to rationalize financial resources or a municipal educational policy aimed 
at improving the quality of rural education? 
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RESUMO 
A temática nucleação de “escolas do/no campo” é relevante, pois é 
pouca abordado nos estudos que tratam do ensino nos territórios 
camponeses. O objetivo deste artigo é analisar a nucleação das “escolas 
no/do campo” em Caxias-MA, problematizando se ela tem se 
constituído em uma política governamental voltada apenas para 
racionalização de recursos financeiros ou em uma política pública 
educacional voltada para melhoria da qualidade social da educação e do 
ensino-aprendizagem dos educandos camponeses. 
Metodologicamente, como este estudo está em andamento, este 
trabalho é produto apenas de pesquisa bibliográfica e documental. Os 
resultados preliminares dão conta de que a adoção per si da política 
educacional de nucleação de escolas camponesas, paralelamente ao 
fechamento de escolas isoladas, não tem garantido o acesso, a 
permanência, o sucesso escolar e a qualidade do ensino-aprendizagem 
dos estudantes camponeses caxienses e, tão pouco, a qualidade social 
da educação. 
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ABSTRACT 
The nucleation of “schools in/in the countryside” is relevant, as it is 
rarely addressed in studies that deal with teaching in peasant territories. 
The objective of this article is to analyze the nucleation of “schools 
in/from the countryside” in Caxias-MA, questioning whether it has been 
constituted in a governmental policy aimed only at rationalizing financial 
resources or in a public educational policy aimed at improving social 
quality. of education and teaching-learning of peasant students. 
Methodologically, as this study is in progress, this work is the product of 
bibliographic and documentary research only. The preliminary results 
show that the adoption per se of the educational policy of nucleation of 
peasant schools, in parallel with the closure of isolated schools, has not 
guaranteed access, permanence, school success and the quality of 
teaching and learning of peasant students from Caxias do Sul. and, as 
little, the social quality of education. 

 
Keywords: Rural Education; Educational politics; Social quality of 

education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A institucionalização da Educação do Campo como política pública data da década de 

1990. No entanto, como campo de pesquisa é um processo muito recente no cenário brasileiro, 

pois somente a partir de 2003 é que ganha força e consolida-se, mobilizado pelo avanço da 

modalidade no ensino superior. Atualmente, são ofertados em universidades estaduais e 

federais cursos de Licenciatura Plena, de especialização, de mestrado e doutorado acadêmico 

e profissional (Stricto Sensu) em Educação do Campo.  

Paradoxalmente, a Educação do Campo configura-se também como área de disputa 

entre o Ministério da Educação (MEC), as empresas, as universidades e os movimentos sociais, 

os quais têm concepções distintas de Educação do Campo e do papel da escola do campo, como 

poderá ser visto ao longo deste trabalho. Ademais, a institucionalização da Educação do Campo 

à medida que tem servido para fortalecê-la, também tem promovido o seu enfraquecimento. 

Isso porque, entre outros aspectos, as escolas e as instituições de ensino superior que ofertam 

cursos de Graduação e de Especialização em Educação do Campo, contrariando os documentos 

legais que dão sentido e base legal à Educação do Campo, com raríssimas exceções, insistem 

em urbanizar o campo, “[...] perpetuando e reproduzindo um modelo injusto e inadequado, 
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porque desconsidera as peculiaridades da vida rural em toda sua exuberância e diversidade, 

[...]” (BARRADAS, 2013, p.83). 

Nessa perspectiva, este artigo, abordando o cenário da Educação do Campo, da escola 

e do direito dos camponeses de estudar e aprender com qualidade em Caxias-MA, sob a lupa 

do materialismo histórico e dialético e das evidências empíricas, foi orientado pelo seguinte 

problema de pesquisa: Em Caxias-MA, a nucleação das “escolas no/do campo” tem se 

constituído em uma política governamental voltada apenas para racionalização de recursos 

financeiros ou em uma política pública educacional voltada para melhoria da qualidade social 

da educação e do ensino-aprendizagem dos educandos camponeses? Para operacionalizar 

respostas ao problema de pesquisa delineou-se as seguintes questões norteadoras: 

 

a) Quais os aspectos relevantes considerados pelo poder público municipal para efetivação do 

processo de nucleação de “escolas do/no campo” em Caxias-MA?  

b) A população camponesa foi ou não ouvida/consultada a respeito da nucleação das “escolas 

do/no campo” antes da efetivação desse processo no município de Caxias-MA?   

c) Como se deu ou vem acontecendo o processo de nucleação das “escolas do/no campo” no 

município de Caxias-MA? 

 

O estudo sobre nucleação de “escolas do/no campo”, tem relevância acadêmica e social, 

pois trata de uma temática pouco abordada nas pesquisas voltadas para o ensino nos territórios 

camponeses. Além do mais, seus resultados poderão oferecer aos gestores públicos municipais 

(prefeitos e secretários de educação) subsídios para repensar a política de nucleação das 

escolas camponesas para que ela não se restrinja a ideia de redução de gastos, mas sobretudo, 

priorize a qualidade social da educação e da aprendizagem dos estudantes camponeses, 

garantindo investimentos para assegurar o acesso, permanência e pleno aproveitamento 

desses estudantes.  

Metodologicamente, adotou-se o materialismo histórico e dialético para orientar o 

desenvolvimento da pesquisa. A escolha desse método, justifica-se, porque “[...] permite 

compreender o campo enquanto local e território de vida, não somente destinado ao 

monocultivo e ao agronegócio de modo geral [...]” (ROSSI, 2014, p. 240). Aliado a escolha do 

método supracitado, o estudo adotou a abordagem qualitativa como perspectiva porque, 
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conforme Minayo (2004, p. 21), “[...] se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado”. Contudo, justifica-se que do ponto de vista metodológico, como este estudo está 

em andamento, este trabalho é produto apenas de pesquisa bibliográfica e documental. Na 

organização, análise e interpretação dos dados, empregou-se a técnica análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2009). 

Entretanto, para situar o leitor a respeito do delineamento macro da pesquisa, 

esclarecemos que quando for realizada pesquisa de campo, o cenário empírico, terá como área 

geográfica o município de Caxias-MA, mais especificamente, três assentamentos rurais que 

contam com escolas nucleadas. Quanto aos interlocutores da pesquisa e critérios de escolha, 

serão gestores escolares, professores de “escolas do/no campo”, pais dos estudantes 

camponeses, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, Secretária Municipal de 

Educação e profissionais da Coordenação de Educação do Campo da Secretaria Municipal de 

Educação de Caxias-MA, que aceitarem participar voluntariamente e assinar o Termo de 

Consentimento, livre, esclarecido e espontâneo/TCLE. 

Como procedimentos, instrumentos e técnicas de pesquisa, realizar-se-á pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo de cunho qualitativo com aplicação 

dos instrumentos e técnicas de pesquisa como questionários, entrevistas semiestruturadas, 

observação participante com registro em diário de campo e fotográfico.  

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é analisar se em Caxias-MA, a nucleação das 

“escolas no/do campo” tem se constituído em uma política governamental voltada apenas para 

racionalização de recursos financeiros ou em uma política pública educacional voltada para 

melhoria da qualidade social da educação e do ensino-aprendizagem dos educandos 

camponeses, contudo, ressalta-se que os resultados deste trabalho são preliminares, 

produzidos a partir de pesquisa iniciada em 2022 e ainda em andamento, sobre o objeto de 

estudo supracitado. 

 

2 NUCLEAÇÃO DAS “ESCOLAS NO/DO CAMPO” NO ÂMBITO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 

BRASILEIRA PARA O TERRITÓRIO CAMPONÊS 

 

Educação é uma das dimensões fundamentais para o desenvolvimento territorial 

camponês, embora não seja a única. A Educação do Campo, por sua vez, é indissociável do 
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projeto de campo desejado pelos trabalhadores camponeses. Não há como pensar essa 

educação se não for construída com a participação de todos os interessados, na realidade do 

território camponês brasileiro, em sua democratização, o que exige a superação do projeto do 

agronegócio e o do latifúndio, pois: 

 

[...] a materialidade de origem da Educação do Campo projeta/constrói uma 
determinada totalidade de relação que lhes são constitutivas. Antes (ou junto) de uma 
concepção de educação ela é uma concepção: porque, neste caso, como pensamos o 
campo pensamos a educação; se pensarmos o campo como um latifúndio não tem 
como pensar a educação do campo; se pensarmos a Reforma Agrária como uma 
política compensatória apenas, não vamos pensar em um sistema público de educação 
para os camponeses (CALDART, 2004, p. 4). 

 

A discussão, proposta por Caldart (2004), nos remete às ideias defendidas por Arendt 

(1999) em seu livro “A condição humana”, dentre elas, filosoficamente, a de que “todas as 

coisas, a qualquer momento, podem se tornar praticamente qualquer outra coisa” (ARENDT, 

1999, p. 132). Essa compreensão parte do entendimento de que os seres humanos não 

enxergam as coisas, os objetos, os acontecimentos pelos seus olhos biológicos, mas enxergam 

a partir dos seus conceitos historicamente construídos. Nesse sentido, esta autora, critica 

fortemente, a perda da relevância de “fazer distinções”, pois, à proporção que não se 

distinguem conceitos que “cada um de nós tem o direito de definir seus termos” (ARENDT, 

1999, p. 132), abrimos mão de viver em um mundo comum em que as palavras possuem 

sentidos e significados precisos, universais e bem definidos. Isso é o que Dagnino (2004), 

denomina de confluência perversa e o deslocamento de significados e sentidos como 

características marcantes dos projetos de construção democrática no Brasil, o neoliberal e 

participativo. 

Neste sentido, o capitalismo e o agronegócio tentam transformar tudo em mercadoria, 

inclusive a educação dos camponeses. Por isso a Educação do Campo se contrapõe à Educação 

Rural, porque, “[...] Enquanto a Educação Rural é um projeto externo ao campesinato, a 

Educação do Campo nasce das experiências camponesas de resistência em seus territórios” 

(FERNANDES, 2009, p. 52).  Dessa forma, a Educação Rural caracteriza-se como sendo uma 

educação ideológica, reprodutora e domesticadora neoliberal enquanto a Educação do Campo 

consiste em uma educação libertadora e emancipatória construída com e para os camponeses.  
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Ademais, a educação não acontece somente na escola, mas para além desta, pois é 

tecida com fios que percorrem, perpassam e intercruzam, de forma mútua e articuladamente, 

as múltiplas dimensões da realidade do campo, seja ela a realidade das famílias dos projetos de 

assentamentos (PA), dos Sem Terra, de Pequenos Agricultores e, outras denominações que se 

refiram aos camponeses que resistem no campo, organizados na luta social dos Movimentos, 

que, estão lutando contra o modelo capitalista, materializado no território do agronegócio e do 

latifúndio, pois estes, estão intimamente ligados a um modelo capitalista de produção e 

exploração da e na agricultura (ALMEIDA et al., 2008). Por isso mesmo, deve-se esclarecer que 

no cenário brasileiro: 

 

Temos dois campos, porque os territórios do campesinato e os territórios do 
agronegócio são organizados de formas distintas, a partir de diferentes relações 
sociais. Um exemplo importante é que enquanto o agronegócio organiza seu território 
para produção de mercadorias, o grupo de camponeses organiza seu território, 
primeiro, para sua existência, precisando desenvolver todas as dimensões da vida 
(FERNANDES, 2009, p. 52). 

 

Assim sendo, ressalta-se que, historicamente nos espaços escolares brasileiros, de um 

lado, a Educação Rural vem sendo norteada pelo paradigma dominante ou tradicional 

(educação bancária), visando a alienação, a dominação e opressão dos sujeitos. Por outro lado, 

a Educação do Campo é norteada pelo paradigma emancipatório, com vistas à libertação, o 

empoderamento e a autonomia dos sujeitos (SANTOS, 2019). Sobre a influência negativa do 

paradigma tradicional e da educação gestada na cidade no processo de escolarização da 

população camponesa, deve-se esclarecer também que no: 

 

[...] processo ideológico construído por essas instituições a educação da cidade é tida 
como superior a do campo; a cultura e os saberes do povo do campo pouco ou quase 
nada são escutados para construção de uma política educacional para o campo; 
quando essas políticas são instituídas têm um caráter compensatório e não 
emancipatório, portanto, o currículo que organiza os conhecimentos e discussões no 
e do campo são inspirados nos valores da cidade, o que descaracteriza ou enfraquece 
a identidade dos povos do campo (SILVA; HOELLER, 2010, p. 43). 

 

Nesse ínterim, conceitos como “privado”, “público”, “autoridade”, “liberdade” e 

“educação”, “camponês”, entre outros, perdem seus sentidos e significados universais, 

originários e precisos e, passam assumir tons ou características pertinentes ao relativismo, a 

“opinião própria” ou ao bel prazer de cada um, em que um termo se confunde com o outro, 
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como se fosse uma coisa só, a exemplo do público e privado que, na contemporaneidade, se 

dissolveram, perderam seus sentidos originários, transmutando-se em instâncias que quase 

não se distinguem uma da outra. Assim, envolvida, nesse embate e debate sobre a dissolução 

dos sentidos originais da esfera pública e da esfera privada, Arendt (1999) em sua obra analisa 

que o político não pode mais sobreviver e que, como consequência, emerge o social. 

Destarte que não se pode perder de vista que a concepção de esfera pública como 

expressão da liberdade, igualdade e pluralidade humana, pois, "[...] a esfera pública, enquanto 

mundo comum reúne-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns 

com os outros, por assim dizer" (ARENDT, 1999, p. 62). Essa questão conceitual em torno dos 

sentidos e significados precisos, bem definidos e universais, é tão séria e necessária ser 

discutida, que Bobbio (2004), alerta-nos e ao mesmo provoca a refletir sobre a seguinte 

situação: “[...] dois direitos fundamentais, mas antinômicos, não podem ter, um [...] 

fundamento que torne um direito e o seu oposto, ambos, inquestionáveis e irresistíveis. [...]. O 

fundamento absoluto [...] é também um pretexto para defender posições conservadoras” 

(BOBBIO, 2004, p.15). 

Destarte que vale apena ressaltar que somente no final do Século XX é que ganha força 

a luta dos movimentos sociais no Brasil pelo direito à uma Educação do Campo com a aprovação 

da LDB nº 9.394/96, seu artigo 28 é dedicado a esta modalidade de ensino. Nesse interim, 

Fernandes (2009b, p.136) esclarece que a utilização da expressão “do campo” foi adotada em 

função da reflexão sobre o “[...] sentido atual do trabalho camponês e das lutas sociais e 

culturais dos grupos que hoje tentam garantir a sobrevivência deste trabalho”. 

É imperioso explicitar que a definição de escola do campo, ganha sentido, significado 

e/ou razão de ser ou existir, somente quando pensada a partir das especificidades dos povos 

camponeses. Essas ideias convergem para os três conceitos fundamentais tematizados por 

Arendt (1999) em seu livro “A Condição Humana”, os quais configuram-se como a gênese da 

sua antropologia filosófica: trabalho, produção e acção. Os dois primeiros são caracterizados 

pela autora, como conceitos situados no domínio da esfera privada e, o último (acção) no 

domínio da esfera pública (política). Isto posto, “A esfera pública configura-se como uma 

estrutura autônoma que tem como função atuar na mobilização para captar e tematizar os 

problemas da sociedade a partir dos contextos comunicacionais das pessoas atingidas” 

(HABERMAS, 2003, p. 97).  
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Por conseguinte, nos dias de hoje percebe-se que “[...] o capitalismo atual apresenta um 

processo multiforme, no qual informalidade, precarização, materialidade e imaterialidade se 

tornaram mecanismos vitais, tanto para a preservação quanto para a ampliação da lei do valor 

[...]” (ANTUNES, 2018, p. 38). No tocante à escolarização do povo camponês, a educação tem 

sofrido cada vez mais os efeitos da precarização e da pauperização que propagam a perspectiva 

alienante, domesticadora e desvinculada da vida dos camponeses.  

Ao passo que devido a luta dos movimentos sociais, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº 9.394/1996, mas, precisamente o parágrafo único do Artigo 28, 

textualmente assegura que: 

 

O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de 
manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a 
justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do 
impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. (Incluído pela Lei nº 12.960, 
de 2014).  

 

Esse fato, implica no mínimo em dois enfoques que devemos ficar atentos: a) a 

importância da inclusão da população do campo na política educacional brasileira fruto da luta 

sistemática dos movimentos sociais que os povos do campo estão engajados; b) a diversidade 

dos processos produtivos e culturais, que são formadores dos sujeitos humanos e sociais do 

campo. Esses enfoques têm seu fundamento legal no que diz a LDB 9.394/96 em seus Artigos 

27 e 28 que determinam o seguinte: 

 

 Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 
diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 
III - orientação para o trabalho; 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 
precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que 
considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do 
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diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.                 
(Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014) 

 

Por sua vez, a nucleação é “[...] um processo político-administrativo que consiste na 

reunião de várias escolas isoladas em uma só, desativando ou demolindo as demais” (BRASIL, 

2006, p. 116). Aprofundando esse entendimento que o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP e o MEC – Ministério da Educação, têm de 

nucleação de escolas, entende-se ainda que este processo consiste “[...] em construir escola de 

grande porte em determinado espaço geográfico, de forma que fique centralizada e as demais 

do entorno seriam deslocadas para esta” (CARMO, 2010, p.161). Contudo, Pastorio (2015), 

chama atenção para o fato de que o processo de nucleação de escolas rurais não é recente e 

tão pouco não é exclusivo do Brasil, pois, sob distintas nomenclaturas ocorreram e ocorrem em 

outros países, a exemplo dos Estados Unidos, Costa Rica, Irã, Índia, Colômbia e Canadá, visto 

que: 

 

[...]. No Brasil, as primeiras experiências situam-se na década de 70 e 80 e foram 
ampliadas posteriormente em decorrência da atual lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) e da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e valorização do Magistério (FUNDEF), como resultado da 
acentuada municipalização no Ensino Fundamental (PASTORIO, 2015, p. 54). 

 

Portanto, o autor esclarece que essa ação se dá no cenário brasileiro sob a égide da 

racionalidade dos recursos financeiros, pois, é orientada pela lógica dos compromissos 

assumidos pelo Brasil, “[...] com organismos multilaterais, principalmente o Banco Mundial, em 

que a implementação das políticas educacionais assume o caráter da racionalidade econômica 

em que deve prevalecer a relação custo-benefício” (PASTORIO, 2015, p. 58).  Essa racionalidade 

econômica na educação tem se materializado na contenção de gastos, pelo enxugamento dos 

investimentos, mediante diminuição do quadro de profissionais, dos materiais didáticos, do 

número de escolas, entre outros.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES (análises iniciais/preliminares) 

 

Os resultados iniciais desta pesquisa dão conta de que a adoção persi da política 

educacional de nucleação de escolas camponesas paralelamente ao fechamento de escolas 
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isoladas, não tem garantido o acesso, a permanência, o sucesso escolar e a qualidade do ensino-

aprendizagem dos estudantes camponeses caxienses e, tão pouco a qualidade social da 

educação. Paradoxalmente, ao considerar o transporte escolar dos estudantes camponeses 

como única via de acesso à escola, o poder público municipal não assegura os recursos e as 

condições necessárias para a permanência e efetivação da aprendizagem satisfatória dos 

estudantes que residem em diferentes e distantes povoados ou comunidades rurais e que 

estudam em escolas nucleadas no/do campo.  

Assim, considerando a Educação como um direito social e uma política pública 

materializada, entre outros aspectos, no processo de escolarização dos brasileiros, é imperioso 

dizer que “o discurso é claro: não basta apenas educar, é preciso aprender a empregar 

convenientemente os conhecimentos adquiridos”. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2003, 

p. 11) e, no tocante à escolarização do povo camponês, a educação tem sofrido, cada vez mais, 

os efeitos da precarização e da pauperização, alienante, domesticadora e desvinculada da vida 

dos camponeses. 

Por outro lado, desde 2011 a Secretaria Municipal de Educação de Caxias-MA vem 

intensificando o processo de diminuição do número de escolas multisseriadas, bem como 

aquelas que se encontram em condições precárias na zona rural. Assim, dando continuidade ao 

fechamento de unidades escolares e, prioriza a nucleação das escolas camponesas, 

disponibilizando transporte escolar público e gratuito aos estudantes que residem em 

povoados distantes daquele em que a escola nucleada se encontra localizada. Contudo, a 

maioria dos ônibus escolares disponibilizados são improvisados e não atendem aos parâmetros 

exigidos pelo Programa Nacional do Transporte Escolar (SANTOS, 2019).  

Essa realidade é coerente com a compreensão de que a nucleação das escolas do campo 

no Brasil se deu e ainda se dá sob a égide da racionalidade dos recursos financeiros (PASTORIO, 

2015). Nesse sentido, na realidade investigada, atualmente existem “[...] 18 escolas polos que 

funcionam na zona rural de Caxias-MA organizadas a partir do processo de nucleação ou 

polarização [...]” (SANTOS, 2019, p.54).  

Essa situação que a população camponesa brasileira, maranhense e caxiense enfrenta 

cotidianamente, se assemelha aquilo que Carvalho (2003) convencionou chamar de cidadania 

negativa, pois o povo camponês não exerce plenamente a cidadania, isso porque tem seus 

direitos sociais violados como falta de acesso a saúde, educação, alimentação, segurança, 
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moradia, saneamento básico, entre outros. Milhões de trabalhadores rurais são analfabetos e 

vivem abaixo da linha da pobreza. Para melhorar as condições de vida da população camponesa 

é necessária a articulação do tripé Estado, Sociedade e Políticas Públicas.  

Portanto, é preciso que o poder público intensifique e amplie as políticas públicas já 

consolidadas no país, mas tão fragilizadas nos últimos anos, voltadas para a diminuição da 

mortalidade infantil, do analfabetismo, da concentração de renda e da pobreza, visando a 

melhoria dos indicadores educacionais, socais e da qualidade de vida, entre outros, no território 

camponês. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados preliminares dão conta de que a adoção per si da política educacional de 

nucleação de escolas camponesas, paralelamente ao fechamento de escolas isoladas, não tem 

garantido o acesso, a permanência, o sucesso escolar e a qualidade do ensino-aprendizagem 

dos estudantes camponeses caxienses e, tão pouco, a qualidade social da educação. Apesar 

desta pesquisa está em andamento, julga-se que os seus resultados finais poderão oferecer aos 

gestores públicos municipais (prefeitos e secretários de educação) subsídios para repensar a 

política de nucleação das escolas camponesas para que ela não se restrinja a ideia de redução 

de gastos, mas sobretudo, priorize a qualidade social da educação e da aprendizagem dos 

estudantes camponeses, garantindo investimentos para assegurar o acesso, permanência e 

pleno aproveitamento desses estudantes. 
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