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Prefácio
O meu envolvimento na luta pela Educação do Campo se
deu inicialmente com as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) em
Minas Gerais. Nessa caminhada, conheci o movimento estadual e nacional das EFAs, as Casas Familiares Rurais (CFRs) e as
Escolas Comunitárias Rurais (Ecors). Integrei a Equipe Pedagógica Nacional, que, por um tempo, funcionou como uma instância da União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil
(Unefab) e, depois, se tornou uma organização aberta às CFRs.
Foi quando surgiu o termo Centro Familiar de Formação por
Alternância (Ceffa), uma expressão de unidade para as tratativas
com o governo federal na luta pelo reconhecimento da Pedagogia
da Alternância e pelo financiamento público dessas alternativas
educativas do campo. Compartilhei de planejamentos, reuniões,
encontros, seminários, planos de formação dos monitores das
EFAs, entre várias outras atividades pedagógicas e políticas no
contexto das EFAs e dos Ceffas. Participei das conferências por
uma Educação do Campo e me integrei a este movimento, que
desde o início, puxado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), foi ganhando corpo com a presença de outros
movimentos e organizações, a exemplo dos Ceffas. Foi neste contexto de lutas pela Educação do Campo que tive a grata oportunidade de visitar e conhecer os diversos atores envolvidos nas EFAs
do Amapá: famílias, comunidades, jovens estudantes, monitores/
educadores e seus colaboradores diversos, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o movimento sindical, o Conselho Nacional
das Populações Extrativistas (CNS) e o poder público estadual.
14 |
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A leitura deste livro “Educação do Campo na Amazônia:
A experiência histórica das Escolas Famílias do Amapá” ampliou minha visão, os conhecimentos, e fortaleceu meus laços
de envolvimento afetivo e político com o movimento das EFAs
do estado do Amapá. Nesta leitura de primeira mão, alinhavada com as memórias de minhas andanças e o envolvimento
com os diversos sujeitos das EFAs do Amapá nos últimos 20
anos, me chama a atenção a luta contínua e persistente dos
agricultores e agricultoras, sua resistência e resiliência na busca para manter vivo e atuante o movimento das EFAs no estado, mesmo diante de tantos desafios e contradições. Ao ler
este livro, o vejo como o anúncio de uma proposta libertadora
de educação alternativa do campo, resultado da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vejo-o, ainda, como um grito
de denúncia pelas constatações da falta de escolas públicas de
qualidade e diferenciadas para atender as especificidades dos
povos do campo, das águas e florestas, bem como da falta de
uma política estruturante para atender, a contento, o funcionamento digno das EFAs, que hoje podem ser vistas como patrimônio das comunidades rurais do Amapá.
Partilho da ideia de que, nos últimos anos, sobretudo pós
Constituição de 1988, o Brasil avançou muito na oferta e ampliação de oportunidades da escolarização básica, mantendo uma
correlação positiva entre o processo de urbanização e a oferta do
ensino fundamental. Porém, mesmo com os avanços celebrados
pelos governos sobre a universalização do ensino fundamental
no Brasil, o que ainda chega ao campo são os anos iniciais desse
nível de ensino, e, na maioria das vezes, as escolas são fechadas
e os alunos transportados para escolas na cidade. Infelizmente,
ainda prevalece a visão burguesa, elitista, preconceituosa e excludente de que os trabalhadores e trabalhadoras do meio rural não
EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
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necessitam de ampliação de sua escolarização, dado o baixo nível
técnico das atividades no campo. Sendo assim, não só o Amapá, mas o Estado brasileiro como um todo, acumula uma dívida
histórica na oferta e na expansão da escolarização em todos os
seus níveis no campo, com as especificidades e qualidade que os
sujeitos do campo reivindicam.
Diante desse estado de coisas, extrativistas, agricultores
e agricultoras familiares, ribeirinhos, brasileiros que vivem em
comunidades tradicionais, no campo, nas águas e nas florestas
protagonizam a luta pela Educação do Campo em oposição à
educação rural como uma de suas ferramentas para ocupar o “latifúndio do saber” e fortalecer a reforma agrária e a disputa por
um novo projeto de campo para o Brasil. Este livro, portanto, é o
testemunho dessa luta específica pela Educação do Campo, compreendida como parte integrante da totalidade das lutas emancipatórias contra a hegemonia do capitalismo. Este cria desigualdades econômicas, exclusão social, miséria humana e destruição
ambiental no planeta, ao transformar tudo em mercadoria e todos em simples consumidores.
Destaca-se a metodologia da “sistematização de experiências” utilizada para a construção deste livro. Ela constitui-se
numa ferramenta que mais se aproxima da valorização dos conhecimentos gerados pelas comunidades locais e dos processos
sociais vivenciados. Ou seja, ela ajuda a construir o campo social
das EFAs, sendo considerada um exercício que se refere, necessariamente, às experiências práticas e concretas. É um caminho
de possibilidades de reflexão e teorização a partir da prática, buscando transformá-la. Ela adota a perspectiva da educação popular ao buscar extrair aprendizados de reflexões e análises de
práticas com ampla participação dos envolvidos. Temos um livro
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elaborado por várias mãos, fruto de um processo de valorização
do conhecimento acumulado pelas famílias, comunidades, educadores e movimentos sociais aliados nos processos de formação
a partir das Escolas Famílias, vocalizando as falas de lideranças,
dirigentes, monitores, alunos e parceiros.
A memória da construção das EFAs pelos sujeitos apresenta relatos de um processo que surge dentro do movimento
sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Planejamentos
estratégicos feitos desde 1981, ainda em tempos de Ditadura Militar, desvelam a problemática da Educação do Campo discutida
à época e a possível solução dada com a adoção das EFAs como
uma alternativa. É impressionante o processo de identificação
dos próprios trabalhadores com relação às EFAs, que se dá desde os intercâmbios realizados nos encontros nacionais do movimento sindical que se organizava e fortalecia à época. Nesse
caminho, a Pedagogia da Alternância, como princípio e estratégia de formação, impacta a realidade rural do Amapá. Como
princípio, a alternância articula teoria e prática, impactando na
inovação das atividades econômicas e sociais das famílias. Como
estratégia, ela organiza os tempos e espaços em ritmos alternados, de modo a facilitar o acesso e a permanência do adolescente, jovem e adulto na escola, sem desvinculá-los de seu contexto
cultural, familiar e do trabalho junto às suas comunidades. Os
relatos dos sujeitos reforçam que as EFAs são alternativas educativas mais viáveis às suas realidades.
Quanto aos desafios enfrentados pelas EFAs do Amapá, os
relatos revelam, entre tantas, as seguintes necessidades: reforçar
a participação mais efetiva das famílias nas associações gestoras e no cotidiano do acompanhamento da formação dos filhos
e filhas; aproximar mais as EFAs das famílias e comunidades;
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constituir equipes educativas com tempo integral e dedicação
exclusiva nas EFAs, compostas de pessoas com perfis para atuar
no campo; ofertar a formação específica em Pedagogia da Alternância e a formação continuada aos educadores, dirigentes e
diretores; construir uma política de carreira para os educadores
da alternância, visando a conter a alta rotatividade; aproximar e
articular mais as relações com os movimentos sociais, visando a
fortalecer a luta política e a prática pedagógica, incorporando-os
como matrizes formadoras; conquistar o financiamento das
EFAs por meio da estruturação legal como política pública do
Estado, direito assegurado na Lei Federal n.º 12.695/2012.
Oxalá este livro possa servir, primeiramente, de espelho
para seus sujeitos refletirem sobre suas práticas, se reconhecerem nelas e ressignificarem suas lutas por uma nova sociedade,
mais justa e fraterna, para além do capitalismo! Que ele seja
instrumento para aumentar e fortalecer a autoestima dos atores envolvidos nas EFAs e possa significar o reconhecimento e
a valorização dos 35 anos de lutas do movimento sindical e os
27 anos de caminhada das EFAs, inspirando e servindo de lição
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para as novas gerações continuarem esta luta. Que as vozes aqui
reunidas, a partir dos relatos de experiências, tão bem sistematizados pela equipe do Instituto Internacional de Educação do
Brasil (IEB), seja, também, um instrumento de divulgação e socialização da rica experiência das EFAs para a sociedade amapaense e sensibilize autoridades acadêmicas para viabilizar novos
estudos que aprofundem e contribuam para o aprimoramento
e ressignificação dessa alternativa educativa. Que ele sensibilize,
ainda, as autoridades políticas para a estruturação de uma política de financiamento adequado e contínuo, visando a garantir o
funcionamento efetivo das EFAs e, assim, fortalecer a Educação
do Campo, das águas e das florestas numa perspectiva eco-político-pedagógica e do desenvolvimento sustentável e solidário ou
do “bem viver” na Amazônia.

João Batista Begnami
Doutorando em Educação pela UFMG e assessor pedagógico da
Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícola - Amefa.

Paisagem no trajeto para a Escola Família Agrícola do Pacuí.
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Apresentação
A sistematização de experiências de processos sociais protagonizados pelas organizações da sociedade civil da Amazônia
tem sido uma ação estratégica desenvolvida pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), em apoio ao fortalecimento institucional dessas organizações. Acreditamos que esta ação,
articulada com os diversos enfoques e instrumentos formativos
desenvolvidos pelo IEB – tais como cursos, oficinas, consultorias
especializadas, intercâmbios de experiências, assessoria em gestão de entidades sociais, além do apoio ao fomento de alternativas produtivas sustentáveis, entre outros –, contribui para que
essas organizações tenham acesso aos direitos fundamentais no
sentido de garantir a reprodução social e econômica de sua categoria, com base nos princípios de sustentabilidade para a conservação e gestão dos territórios amazônicos.
Para o IEB, sistematizar experiências significa um esforço institucional de produção de conhecimento conectado com
a realidade e a necessidade de todos os sujeitos envolvidos no
processo. Mais do que a sistematização de dados e informações,
interessa-nos a sistematização da experiência; portanto, nosso
foco são os sujeitos que vivenciaram a experiência e seus aprendizados sobre a mesma.
Com base nessas premissas é que apresentamos a publicação EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA: A experiência
histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá, resultado da
sistematização da experiência das Escolas Famílias (EFAs), re-
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alizada no âmbito do projeto “Fortalecimento da Educação do
Campo no Amapá como estratégia para a sustentabilidade socioambiental na Amazônia”, que tem o apoio da Fundação Porticus.
O projeto busca fortalecer a atuação das Escolas Famílias como
espaços profícuos para catalisar e alavancar a construção de alternativas sustentáveis, constituindo-se em um ponto de irradiação de outro modelo de desenvolvimento, junto aos alternantes,
suas famílias e comunidades rurais.
Esta publicação é, portanto, um registro crítico e histórico
dessa experiência de mais de 27 anos de educação do campo por
meio das EFAs, protagonizada pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Amapá. Trata-se de um olhar a partir dos sujeitos
sociais que a vivenciaram, seus resultados e aprendizados.
Ademais, é o resultado de um esforço coletivo de reflexão,
que envolveu a equipe do IEB e as instituições parceiras, como as
Associações das EFAs e a Rede das Associações das Escolas Famílias do Amapá (Raefap). Compartilhar com a sociedade este
resultado é a forma que encontramos de reconhecer e valorizar
tão rica experiência. Esperamos que esta publicação possa inspirar processos semelhantes em outros contextos amazônicos.

Manuel Amaral Neto
Coordenador do Escritório Regional do IEB em Belém
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1 • Introdução
Apesar dos avanços em termos legais, trazidos com
a Constituição Federal de 1988 e com a LDBEN de 1996,
a educação dos habitantes dos espaços rurais ainda é marcada pela ação insuficiente ou mesmo ausente dos poderes
públicos, apoiada no entendimento elitista e preconceituoso largamente difundido de que os trabalhadores do
campo não necessitam de educação formal mais ampliada,
dado o baixo nível técnico da atividade que desenvolvem.
Assim, as populações do campo continuam desprovidas
de políticas educacionais comprometidas com um desenvolvimento rural mais inclusivo. Tendo em vista os reais
interesses dos camponeses e seus movimentos, a educação
ainda ofertada pelo Estado no meio rural quase sempre
é estruturalmente empobrecida e empobrecedora, politicamente desarticulada e desarticuladora e culturalmente
desenraizada e desenraizadora (SOUSA; CRUZ, 2015).
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Com essa constatação, movimentos sociais do campo, articulados especialmente com setores mais progressistas da Igreja
Católica, iniciaram no Brasil experiências com a Pedagogia da
Alternância. Os movimentos de agricultores e agricultoras, grandes impulsionadores dessa discussão, partiam do pressuposto de
que a educação rural da forma como era realizada não correspondia às necessidades reais das populações do campo. Nesta
direção, se colocaram na luta para a construção de outra proposta de educação, considerando as especificidades culturais e as
necessidades econômicas do meio rural.
Essa nova proposta de educação tem-se afirmado a partir do conceito de Educação do Campo, compreendido como
um projeto educacional em processo de construção, conduzido
pelos sujeitos do campo mediante suas lutas pela valorização
de seus saberes, objetivando a superação das práticas de discriminação para com as especificidades dos jovens e adultos
de origem camponesa. Roseli Caldart conceitua Educação do
Campo como:
[...] processo de construção de um projeto de educação dos
trabalhadores e trabalhadoras do campo, gestado desde o
ponto de vista dos camponeses e da trajetória de luta de suas
organizações. [...] sobretudo, trata de construir uma educação do povo do campo e não apenas com ele, nem muito
menos para ele (CALDART, 2004, p. 17-18).

Tal conceito ganhou força no Brasil a partir dos anos 1990,
especialmente por meio de mobilizações, seminários e reflexões
realizados por movimentos sociais do campo em parceria com
universidades. A educação do campo, nessa perspectiva, é fundamentada nas expressões no campo, que indica a necessidade
24 |
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Muitas batalhas para se construir uma Educação
do Campo. No Amapá, isso é uma realidade.
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de a escola estar localizada no espaço geográfico, político e social do campo, possibilitando a apropriação e sistematização do
conhecimento produzido no âmbito da ciência; e do campo, que
representa a educação construída/produzida com as populações
do campo, a partir de seus interesses e necessidades, implicando
a estruturação de um currículo que priorize e valorize os conhecimentos expressos por essas populações (ARROYO; FERNANDES, 1999).
A proposta pedagógica diferenciada baseia-se em um processo formativo que se dá a partir de espaços e tempos alternados
e diferenciados – comunidade e escola – que valoriza o aprender
pelo fazer, na medida em que favorece o aprendizado por meio
de experiências do cotidiano do educando e pela reflexão a partir
da realidade concreta em que este sujeito vive. Como parte desse
desafio, inúmeros estados, por meio de seus movimentos sociais,
vêm desenvolvendo experiências formativas diversificadas que
buscam superar a visão preconceituosa da educação rural.
Estudos demonstram que as experiências com Pedagogia
da Alternância no Brasil nasceram no estado do Espírito Santo,
em 1969, com as chamadas Escolas Famílias (EFAs)[1], contudo, espalhou-se pelo território nacional, fortalecendo e sendo
fortalecida pelas articulações e movimentos locais (QUEIROZ
et al., 2006).
No estado do Amapá, a primeira EFA foi criada em 1988 –
a Escola Família Agrícola do Pacuí (Efap) –, no espaço rural da
capital, Macapá. Hoje, o estado conta ainda com a Escola Família
Agrícola do Perimetral Norte (Efapen), no município de Pedra
Branca do Amaparí; a Escola Família Agroextrativista do Carvão
(Efac) e a Escola Família Agroextrativista do Maracá (Efaexma),
Em 1977, Paolo Nosella fez o primeiro estudo sobre a Pedagogia da Alternância no
Brasil, no qual sistematiza a experiência das EFAs do Espírito Santo (NOSELLA, 1977).
[1]
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Pausa para o almoço no mutirão para erguer
a Escola Família Agrícola do Pacuí.

ambas no município de Mazagão, região sul do estado; a Escola
Família Agroextrativista do Cedro (Eface), em Tartarugalzinho;
e a Escola Família Agroecológica do Macacoari, na foz do rio
Macacoari, município de Itaubal.
As escolas possuem como organização de autogestão e
condução política as associações mantenedoras, que são criadas
pelos agricultores e agricultoras para dar suporte logístico e político ao funcionamento das mesmas. Por sua vez, articulam-se
em rede por meio da Rede das Associações das Escolas Famílias
do Amapá (Raefap).
Assim como em outros estados, no Amapá, os protagonistas na criação das EFAs são o movimento de trabalhadores
rurais e os setores progressistas da Igreja Católica. Além de uma
educação adequada ao meio rural com uma pedagogia que considera as especificidades desses territórios, uma das principais
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dimensões trazidas por essa ideia é sua sintonia com o debate da
sustentabilidade e, portanto, do papel que ela pode desempenhar
na construção de outra perspectiva de desenvolvimento.
Tendo como foco os processos educativos, as EFAs podem
se converter em espaços estratégicos de reprodução da ideia de
sustentabilidade e de experimentação de novas formas de produzir e de pensar a agricultura familiar. Não obstante esse potencial, as EFAs padecem com dificuldades de várias ordens, desde a
sua dimensão técnica até a política e financeira, o que coloca em
risco a reprodução desse processo.
Um componente contundente, considerando a necessidade
de fortalecimento institucional dessas organizações sociais, é a visibilidade dessa experiência não só no nível local, mas também para
outras escalas. Nesse sentido, o presente texto, resultado da sistematização da experiência histórica das EFAs no estado, foi produzido
de modo a contribuir para esse fortalecimento, como ação estratégica para comunicar a diferentes públicos o trabalho desempenhado
pelas EFAs e suas contribuições para o Amapá, de modo que essa

28 |

modalidade de educação seja conhecida e reconhecida pelo público
interno ao conjunto EFAs/Raefap e pela sociedade em geral.
Como objetivos específicos, buscou-se: a) documentar
a construção histórica de constituição das EFAs do estado do
Amapá; b) refletir sobre a importância da educação do campo
e da Pedagogia da Alternância para a formação das crianças, jovens e adultos no/do campo amapaense; c) avaliar a contribuição
das Escolas Famílias no fortalecimento da agricultura familiar e
de povos e comunidades tradicionais.
Para facilitar a sistematização da experiência das EFAs do
Amapá, o texto foi divido em quatro grandes partes que se complementam entre si: a) a história e memória de construção da
experiência pelos movimentos de trabalhadores, trabalhadoras
e seus apoiadores; b) o papel da Pedagogia da Alternância na
formação dos jovens do campo; c) a influência da formação realizada pelas EFAs na agricultura familiar no estado e na vida
dos jovens; e d) os resultados, lições e desafios apontados pelos
participantes do processo de sistematização.

Descontração e aprendizado em sala de aula.
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2 • Metodologia
do processo de
sistematização
2.1 Enfoque e etapas metodológicas
A “Sistematização de Experiências” é, com certeza,
a ferramenta que mais se aproxima da valorização dos
conhecimentos gerados pelas comunidades locais e processos sociais vivenciados. É considerada um exercício
que se refere, necessariamente, a experiências práticas
concretas. As reflexões realizadas por Holliday (2006)
constituem referências metodológicas para nortear esse
processo de sistematização. É afirmado que:
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Processos sociais dinâmicos em permanente movimento;
processos complexos, em que se inter-relacionam, de forma
contraditória, um conjunto de fatores objetivos e subjetivos.
(HOLLIDAY, 2006, p. 21).

Para Holliday (2006), o que diferencia a sistematização
de outros processos de reflexão é a intenção de teorizar sobre
a prática, buscando transformá-la. Neste sentido, é necessário
compreender os processos sociais vivos e complexos, circulando
entre seus elementos, percebendo a relação entre eles, percorrendo suas diferentes etapas, localizando suas contradições, tensões,
chegando, assim, a entender sua lógica, extraindo ensinamentos
que possam contribuir para o enriquecimento tanto da prática
como da própria teoria em questão.

Trabalho em grupo para construir a
história das EFAs do Amapá.
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A perspectiva de sistematização de experiências adotada se
orienta pelos pressupostos da Educação Popular[2], pois procura
extrair aprendizados da reflexão e análise de práticas e com a ampla participação dos envolvidos. De acordo com Holliday (2006,
p. 29), a sistematização de experiências pode nos ajudar a ter:
Uma compreensão mais profunda das experiências que realizamos, com o fim de melhorar nossa própria prática; compartilhar com outras práticas semelhantes os ensinamentos
surgidos com a experiência; conduzir à reflexão teórica (e
em geral à construção de teoria) os conhecimentos surgidos
de práticas sociais concretas. (HOLLIDAY, 2006, p. 29).

Assim, a sistematização de experiências é um processo capaz de responder a questões, gerar conhecimentos e derivar lições e recomendações para o desenvolvimento contínuo de processos e práticas, de tal maneira que pode ser entendida como
um ato de pesquisa (SOUZA et al., 2007).
Há diversos instrumentos que podem ser utilizados na
sistematização. A flexibilidade é muito maior do que acontece
com as metodologias de planejamento, monitoramento e avaliação (PDA/PPG7/RDS, 2006). As diretrizes metodológicas que
norteiam essa proposta baseiam-se na participação efetiva dos
grupos familiares, professores, monitores, estudantes, lideranças
e no acúmulo de experiências constituídas em função de suas
práticas sociais. Outro aspecto fundamental é a valorização do
[2]
A educação popular nasceu como uma corrente de pensamento e resistência cultural na América Latina e no Caribe. Possui como base diversas formas de organização
e luta popular, principalmente no enfrentamento das ditaduras militares que ocorreram nessas regiões após a década de 1960. Uma das características centrais dessa
abordagem é o caráter dialógico, participativo e horizontal na relação entre educador
e educando (MELO, 2013).
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conhecimento e do saber empírico acumulado por esses grupos
nos processos de formação a partir das Escolas Famílias.
Com base nessas diretrizes e de acordo com o que nos propõem Holliday (2006) e Chavez-Tafur (2007), a sistematização
da experiência histórica das Escolas Famílias do Amapá foi realizada em três etapas etapas:
I.

II.

III.
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construção de um entendimento sobre sistematização pelos representantes das Escolas Famílias do Amapá em uma
reunião, na qual foi apresentada a proposta e construídos
os objetivos e eixos da sistematização;
realização das atividades de sistematização, na seguinte lógica de construção:
1ª parte: resgate da situação inicial vivida pelo grupo
antes da implementação do processo de criação das escolas famílias, caracterização geral do contexto e dos
pressupostos que orientaram as ações posteriores dos
grupos sociais e organizações.
2ª parte: descrição e análise crítica do processo de
criação das escolas famílias e da Raefap, e sua relação
com o fortalecimento da agricultura familiar e o extrativismo na região.
3ª parte: identificação dos novos aprendizados e lições geradas pelo processo em comparação aos pressupostos iniciais.
socialização dos resultados sistematizados e discussão reflexiva sobre os mesmos, realizada em uma oficina de restituição, que visou confrontar as informações organizadas
com a visão dos participantes em todo o processo de sistematização.
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2.2 Local de estudo
O estudo foi realizado no estado do Amapá, com foco
principal nos municípios onde estão constituídas as escolas
famílias, totalizando seis entidades e a sede da Raefap (Macapá, Itaubal, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho e
Mazagão).
OCEANO ATLÂNTICO

Escolas
Famílias
no Amapá

B

R

A

S

I

L

OIAPOQUE

Localização

Escola Família
Agroextrativista
do Cedro (Eface)

CALÇOENE

LARANJAL DO JARI

SERRA
DO
NAVIO

PRACUUBA
AMAPÁ

Escola Família
Agrícola da
Perimetral
Norte (Efapen)

PEDRA
BRANCA DO
AMAPARI

FERREIRA
GOMES

TARTARUGALZINHO

PORTO GRANDE

CUTIAS DO
ARAGUARI
ITAUBAL
DO
PIRIRIM

MACAPÁ
SANTANA
MAZAGÃO

Escola Família
Agroextrativista
do Maracá (Efaexma)
VITÓRIA DO
JARI

Escola Família
Agroecológica
do Macacoari (Efam)

Escola Família
Agrícola do
Pacuí (Efap)

Escola Família
Agroextrativista
do Carvão (Efac)
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O público que participou do processo de sistematização tinha envolvimento direto ou indireto com a experiência histórica
das escolas famílias. Duas categorias de público foram consideradas no âmbito dessa sistematização:
Aquela que participou diretamente da experiência das
EFAs sobre a qual trata esta sistematização:
33 professores e monitores das EFAs;
33 lideranças locais;
33 agricultores (as) familiares e extrativistas que construíram a experiência;
33 estudantes das escolas;
33 egressos que participaram da experiência.
Aquela que acompanhou a experiência a partir de relações
de parceria ou institucional:
33 ONGs do estado do Amapá;
33 universidades e instituições de pesquisa;
33 Secretaria de Educação e demais órgãos do estado envolvidos;
33 organizações locais do Amapá;
33 movimentos sociais.
2.3 Técnicas e procedimentos
Como técnicas e procedimentos, utilizamos as seguintes
ferramentas:
a)
Reunião de definição de objetivos e eixos de sistematização – Nesta reunião inicial, realizada em 04 de maio de 2016,
apresentamos a proposta de sistematização ao Conselho De36 |

EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
A experiência histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá

b)

liberativo da Raefap[3], construímos os objetivos da sistematização e os eixos centrais e definimos os focos e os atores a
serem entrevistados para recontar a história das escolas famílias do Amapá. Participaram 11 membros do Conselho.
Entrevistas – No período de 15 a 23 de maio de 2016, visitamos quatro das seis escolas famílias do estado[4]. Nessas visitas, além de buscar conhecer a estrutura e o território onde
estavam inseridas essas escolas, realizamos 39 entrevistas
com monitores, professores, egressos, lideranças, estudantes,
parceiros e pessoas que vivenciaram diretamente a construção da história das Escolas Famílias do Amapá (Tabela 1).

Tabela 1. Número de entrevistados por categoria
Categoria
Professores(as)/diretores(as)
Conselho das EFAs/Raefap
Estudantes/egressos
Agricultores(as)/pais de estudantes
Movimentos sociais
Instituições parceiras
Total

Quantidade
06
11
07
10
03
03
39

As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro
prévio, estabelecido a partir dos objetivos e eixos da sistematização (Apêndice I).
O Conselho Deliberativo da Rede de Escolas Famílias do Amapá (Raefap) é formado por três membros de cada EFA e reúne-se uma vez a cada mês, de forma ordinária,
para dar encaminhamentos referentes à gestão política e pedagógica da Rede.
[4]
Não foi possível visitar todas as Escolas no período da atividade de campo, em função de dificuldades na disponibilidade dos seus dirigentes, pelo fato de na ocasião
estarem ocorrendo outros eventos. Porém, conforme listagem nas páginas 8 e 9, conversou-se com os representantes de todas as Escolas.
[3]
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c)

Grupo Focal – Foram realizados dois grupos focais[5] com
estudantes das escolas: um na EFA do Pacuí, com educandos concluintes do ensino médio integrado com o técnico
em agropecuária; e outro na EFA do Carvão, com estudantes do ensino fundamental – anos finais. A dinâmica teve o
objetivo de estimular a reflexão sobre o papel e importância das EFAs na formação dos jovens do campo. A escolha
dos estudantes para participar do grupo focal foi aleatória e
deu-se por causa da oportunidade de estarem reunidos no
momento em que estivemos nas escolas para as entrevistas.

2.4 Oficina de restituição
Após o tratamento preliminar das informações cedidas pelos participantes da sistematização, realizamos uma oficina de
socialização e validação dos resultados com os representantes
das escolas famílias e parceiros. A oficina ocorreu nos dias 19
e 20 de julho de 2016 e contou com a participação de 22 pessoas. A metodologia utilizada consistiu na apresentação inicial das
informações sistematizadas e posterior divisão do público em
grupos menores para que os participantes pudessem refletir sobre as informações e contribuir para sua melhoria. A partir dos
trabalhos em grupo, sucedidos de socialização em plenária, foram construídos aprendizados coletivos sobre a experiência para
compor o texto ora apresentado.

[5]
O grupo focal é “Um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores
para discutir e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. A escolha dos seus participantes requer o uso de critérios, tendo em vista
o problema em estudo, como possuir características em comum e ter uma vivência
com o tema em discussão. GATTI, Bernadete Angelina. Grupo focal na pesquisa em
ciências sociais e humanas. In: Série Pesquisa em Educação. Líber Livro, 2005.
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Sistematizar é um esforço coletivo. Na foto, participantes da oficina
que ajudou a compor o conteúdo desta publicação.

2.5 Tratamento das informações
Utilizamos a análise de conteúdo para interpretar as entrevistas com os participantes do processo de sistematização.
Essa técnica é caracterizada por um conjunto de instrumentos
metodológicos que se aplica aos discursos (conteúdo) extremamente diversificados. Ela permite “uma interpretação que
não tome como referência os seus próprios valores e representações” (QUIVY & CAMPENHOUDT, 1992, p.224) e possibilita uma leitura a partir dos próprios sujeitos envolvidos no
processo vivido.
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3 • Breve contexto
sobre o estado do
Amapá e a educação
no espaço rural
[6]

No final do Estado Novo, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico, impulsionado pela
descoberta de jazidas de manganês, o então presidente Getúlio Vargas desmembrou o Amapá do estado do
Pará, criando o Território Federal do Amapá, em 13 de
setembro de 1943. Ele nomeou o militar Janary Gentil
Nunes para governar e guardar a área de fronteira, uma
vez que esta havia sido objeto de disputa com ingleses,
holandeses e franceses (LOBATO, 2009, p. 25).
[6]
Agradecemos a contribuição de Hildete Margarida na elaboração de um
texto que subsidiou este tópico.
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Após 45 anos como Território, o Amapá tornou-se estado
quando foi promulgada a nova Constituição Federativa de outubro de 1988, tornando-se uma das 27 unidades federativas do
Brasil. Considerado um dos estados mais preservados do país,
72% dos 142.827.879 km² do Amapá estão destinados a unidades de conservação e terras indígenas; representando uma das
mais ricas biodiversidades da flora e da fauna do planeta ancorada em solo amazônico.
O Amapá localiza-se no extremo Norte do Brasil e sua capital, Macapá, é banhada pelo majestoso rio Amazonas e cortada pela linha do Equador. Apresenta um complexo mosaico
de diversidade étnica, cultural e social, com populações caboclas
de seringueiros, castanheiros, pescadores artesanais, agricultores, quilombolas, indígenas, amazônidas, brasileiros e também

Açaizais compõem a paisagem no
caminho para a EFA do Macacoari.
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estrangeiros, povos que vêm construindo marcos históricos que
remontam desde o século XVI até os dias atuais.
O Amapá apresenta uma distribuição espacial irregular,
com áreas com elevada concentração populacional (sedes municipais) e outras com populações rarefeitas (espaço rural dos
municípios) e, ainda, outras com imensos vazios demográficos.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2010), 89,8% da população reside em áreas urbanas, restando pouco mais de 10% na zona rural, configurando o processo
de êxodo rural ocorrido espacialmente nos últimos trinta anos.
O crescimento demográfico de 3,4% ao ano (BRASIL,
2010) apresenta dentre seus fatores a transumância dos movimentos migratórios intra e inter-regionais. Um dos fatores que
contribuíram para isso foi a implantação da Zona de Livre Co-
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mércio de Macapá e Santana, em dezembro de 1991, que atraiu
dezenas de famílias em busca de melhores condições de vida,
aumentando consideravelmente a população.
Com o crescimento populacional vieram também os desafios na área de infraestrutura, saúde, educação, economia e
demais serviços essenciais à vida digna. Como os serviços não
acompanharam as demandas, houve um aumento nos índices
de desemprego, marginalização, pobreza e violência. Aumentou
também a população escolarizável sem, contudo, haver escolas
suficientes para atender a demanda. Daí o desafio do poder público e das organizações da sociedade civil de buscarem mecanismos para a garantia dos direitos dos cidadãos, nos mais diferentes lugares, que se encontram dispersos e são diversificados
em seu modo de viver.
Em dezembro de 1991, foi promulgada a Constituição do
Estado do Amapá, marco norteador de políticas e direitos dos
cidadãos amapaenses. A Carta Magna, no inciso XV do art. 283,
estabelece como dever do Estado promover a expansão de estabelecimentos oficiais aptos a oferecer cursos gratuitos de ensino
técnico-industrial, agrícola e comercial, e cita no art. 38 das Disposições Gerais e Transitórias o reconhecimento das Escolas Famílias do Amapá, garantindo-lhes seus princípios, metodologia
e estímulo à criação de novas escolas.
Outro marco histórico dessa década foi a implantação da
nova Lei da Educação, a LDBEN n.º 9.394/1996, cujo artigo 28
avança na compreensão da necessidade de uma escola mais próxima dos sujeitos do direito à educação. A Lei Estadual n.º 0924/2005
constitui-se em um marco legal de financiamento e apoio técnico
para o funcionamento das Escolas Famílias no Amapá. Todavia,
se passou uma década e a mesma ainda não foi regulamentada
conforme trâmites processuais. As EFAs do Amapá, por prestarem
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serviço de cunho social e educacional – competência do estado e
municípios –, precisam de orçamento para pagamento de professores (monitores), alimentação escolar (para educação em tempo
integral), serviços e manutenção de laboratórios de campo.
Em sintonia com o nascente movimento nacional de luta
por educação do campo, o Movimento de Trabalhadores Rurais
do Amapá, evidenciando o protagonismo, a luta e a resistência
que o caracterizam, participou do I Seminário sobre Educação
Rural, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do
Amapá (Seed/AP), com ações propositivas para a melhoria da
qualidade da educação no campo.
No segundo semestre de 2004, impulsionados pela institucionalização das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB n.º 1/2002) e pela II
Conferência Nacional de Educação do Campo (Luziânia, agosto
de 2004), o Ministério da Educação (MEC), em parceria com
as Secretarias de Educação Estadual e Municipais, União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime), Programa Nacional
da Educação na Reforma Agrária (Pronera/Incra), Instituto de
Extensão Rural do Amapá (Rurap), Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag) e Rede das Associações
das Escolas Famílias do Amapá (Raefap), promoveu no Amapá o
Seminário Estadual de Educação e Diversidade no Campo, com
o objetivo de refletir sobre as políticas educacionais do campo no
contexto nacional e local.
O evento foi concluído com a Carta de Educação do Campo do Amapá, que teve por base os princípios das Diretrizes Operacionais no que concerne à identidade dos sujeitos do campo,
à estrutura organizacional de atendimento educacional básico e
superior, condições e infraestrutura das escolas, financiamento e
valorização dos profissionais docentes.
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Neste último quinquênio da década de 2010, o Movimento
Escola Família continua nas articulações em busca de afirmação e
espaço, consolidou parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa/AP), conquistou representação no Conselho Estadual de Educação do Amapá (CEE/AP) e constituiu o
comitê com organizações governamentais e não governamentais
sob a coordenação da Universidade Estadual do Amapá (UEAP)
para a implantação do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, oportunizando a educação superior para jovens egressos das
Escolas em Alternância. Participa, ainda, dos debates e ações propositivas das Conferências Municipais, Estadual e Nacional de
Educação, reafirmando o direito inalienável dos povos do campo,
das águas e das florestas à educação.
Entretanto, a escola rural, no Amapá e no Brasil, historicamente tem sido sustentada por políticas compensatórias, garantindo, quando muito, uma manutenção mínima de incentivos
e recursos, oferecendo somente os anos iniciais (anteriormente 1ª à 4ª série do ensino fundamental). Muitas vezes, o sistema
O protagonismo coletivo de trabalhadores e trabalhadoras rurais
ajuda a florescer diariamente os princípios da educação do campo.
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educacional ofereceu escolas sem paredes e sem teto, ocupando
residências das (os) educadoras (es), salões paroquiais, centros
comunitários ou prédios públicos degradados pelo tempo e pelo
descaso. Esse tipo de tratamento destinado às escolas favoreceu a
noção de que o campo é um lugar atrasado.
O projeto de Educação do Campo em nível nacional, do
qual as EFAs do Amapá participam, construído pela história e
pelo protagonismo coletivo de trabalhadores e trabalhadoras do
meio rural, busca romper com a lógica hegemônica do capital,
que por séculos negou direitos e tratou as comunidades do campo com uma educação precária, atrasada, com pouca qualidade, poucos recursos e com quadro de pessoal desconhecedor da
cultura e da vida do campo. O movimento das EFAs no Amapá,
assumindo uma posição contra-hegemônica, compreende que
um dos caminhos que leva ao rompimento das amarras do capital se faz com apropriação de conhecimentos contextualizados à
realidade de sujeitos, numa dimensão dialógica, contínua, com
construções e desconstruções de paradigmas.
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4 • História e
memória sobre o
movimento das
EFAs do estado
do Amapá
Formatado a partir de um intenso processo de
mobilizações que envolveu famílias de agricultores, lideranças sindicais e religiosas, agentes do estado, jovens,
adultos e crianças, voluntários e profissionais, o movimento das EFAs do Amapá articulou-se há mais de 35
anos e há 27 anos oferece aos sujeitos do campo do Amapá e de outros estados oportunidade educativa de qualidade, alicerçada na compreensão do princípio educativo
do trabalho e no desenvolvimento sustentável.
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Reunião na Escola Família
Agroextrativista do Maracá.

Essa trajetória é traçada com dificuldades, algumas seriamente ameaçadoras à sobrevivência das EFAs. Porém, os desafios
têm sido enfrentados com persistência e criatividade, e a Pedagogia da Alternância vem sendo semeada nas áreas de abrangência
das seis escolas. Os frutos continuam surgindo, materializados
em jovens egressos com formação científica consistente, preparo
técnico sólido e em linha com as demandas produtivas locais e,
acima de tudo, com uma compreensão mais humana do mundo
e das relações sociais.
A seguir, apresenta-se um pouco dessa empreitada pedagógica desde os sujeitos que a sonharam, construíram e a mantém viva atualmente.
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4.1 Juntos vamos lavrar a liberdade
Como ocorre em outras partes do Brasil, no Amapá o debate e as ações sobre a educação dos povos do campo só ganharam
visibilidade a partir da ação coletiva liderada por movimentos de
trabalhadores rurais. A chamada para este tópico, com o enunciado “juntos vamos lavrar a liberdade”, foi parafraseada de um
jornal local do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá
(STR) nos anos 1980. Ela reflete bem o espírito de luta associada
a uma linguagem simples, cuja metáfora faz a identificação com
o público a ser alcançado com a publicação do informativo[7].
Esse momento histórico foi vivido de forma muito intensa e com
a perspectiva de reorganização da categoria de trabalhadores rurais no país. Um marco desse processo no Amapá que simboliza
o início da reorganização dos trabalhadores rurais foi a criação,
em 1977, da Sociedade Central dos Agricultores do Território
Federal do Amapá (Soceap).
Mais tarde, em 1981, ainda sob efeitos da Ditadura Militar,
a organização dos trabalhadores rurais, sob as lideranças do Sr.
Pedro Ramos, Sr. Tomé Belo e outros trabalhadores, avançou para
a fundação do STR do Amapá, cuja ação política teve profundo
efeito na construção da história das escolas famílias na região.
Insatisfeitos com as condições da oferta escolar existente
no meio rural do então Território Federal e compreendendo a
importância desta para a construção de um modelo de desenvolvimento mais atrelado aos seus interesses, lideranças ligadas
ao STR de Macapá, em articulação com setores da Igreja Cató[7]
Guerra; Marin (1990) narram a importância da categoria de Lavradores no movimento sindical brasileiro e paraense. Esse termo foi utilizado para dar nome à primeira
organização nacional dos trabalhadores rurais. Guerra, G.A.D. & MARIN, R. E. A.
Das Associações de Lavradores aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais: o caso do
Pará. Salvador: Caderno do Ceas n.º 126, 1990.
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lica local vinculados à Teologia da Libertação, iniciaram uma
discussão sobre a necessidade de ampliar a oferta e melhorar a
qualidade da educação no meio rural. Nesse sentido, ainda em
1981, o Pe. Ângelo D’Amarem trouxe da Itália e dividiu com as
lideranças do STR uma série de documentos sobre a criação de
escolas no espaço rural com a lógica da alternância pedagógica,
experiência já desenvolvida naquele país.
Em 1983, no Congresso de Fundação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), realizado em São Paulo, um grupo
de lideranças do STR conheceu algumas pessoas do estado do
Espírito Santo que falaram sobre a experiência da Escola Família de Olivânia, em Anchieta. Dois anos depois, no retorno do
IV Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), em
Brasília, algumas lideranças do STR conheceram a experiência
do Movimento Educacional e Promocional do Espírito Santo
(Mepes) sobre as EFAs, ocasião em que visitaram a EFA de Olivânia, em Anchieta.
Prosseguindo na luta por mais e melhor educação escolar
aos povos do campo, registrou-se uma importante reivindicação ao
poder público nos Anais do I Congresso dos Trabalhadores Rurais
do Amapá, realizado em julho de 1987: “Que a Secretaria de Educação, bem como os demais órgãos responsáveis pela educação no
Amapá contribuam no sentido da criação das EFAs na zona rural
possibilitando os recursos financeiros para sua criação” (Anais do I
Congresso dos Trabalhadores Rurais do Amapá, 1987, p. 34).
Entretanto, além de demandarem do Estado a criação de
EFAs, as lideranças dos trabalhadores já haviam decidido, estrategicamente, construir, a exemplo do que ocorria em outros esta-
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dos, escolas privadas mantidas pelos próprios agricultores familiares. Para tanto, com o apoio de religiosos como o Pe. Ângelo
D’Amaren e o Pe. João Gada, um grupo foi até Manaus conhecer
uma experiência bem-sucedida de escola agrícola, dirigida por
Sandro Rigamonti, ex-padre no Amapá, assim como passaram a
enviar filhos para estudarem em EFAs de outros estados, que recebiam a missão de, após a conclusão dos estudos, contribuírem
na construção de Escolas Famílias no Amapá[8].

Sr. Tomé Belo

Sócio fundador da Aefac
“No total, mandamos 18 jovens estudar fora.
O sindicato que selecionava. Mandamos estudar em escolas famílias na Bahia, Espírito
Santo e no Piauí.

Tal tática foi replicada com sucesso internamente anos mais tarde, possibilitando
que uma escola família fosse criada com a expertise adquirida por ex-alunos de outra
escola família do estado.
[8]
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Informativo detalha como
surgiu a escola do Pacuí.
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Por outro lado, o STR, novamente com apoio da Igreja,
elaborou um Projeto das Escolas Famílias Agrícolas do Amapá com o objetivo de obter financiamento de uma organização
católica italiana chamada Associação dos Amigos do Espírito
Santo (AAES).
O projeto, além da assinatura de representante do STR e da
Diocese de Macapá, necessitava da assinatura de uma autoridade do governo do estado reconhecendo o mérito da iniciativa, o
que, depois da negativa das autoridades do governo militar, foi
realizada pelo então secretário estadual de agricultura João Capiberibe, já no período da redemocratização. No final de 1987, o
projeto foi enviado à Itália, tendo a Soceap, então presidida por
Manoel Nazaré, como entidade jurídica para celebração de convênio com a Itália. Celebrado o convênio, um aporte financeiro, administrado pelos voluntários[9] da AAES, foi direcionado
para o apoio à criação e funcionamento de três EFAs, sendo duas
no Amapá, EFA do Pacuí e EFA da Perimetral Norte, e uma em
Afuá, a EFA do Afuá[10], no Pará.
Depois de quase uma década desde que o movimento dos
trabalhadores rurais do Amapá pautara de maneira mais incisiva a educação escolar, em 04 de abril de 1989, nasceu a primeiMáximo, Ana Paula, Mauricio, Danilo e Maria Antonieta.
A Escola Família Agrícola do Afuá, localizada no Rio Coqueiro, no município de
Afuá, no estado do Pará, foi a terceira escola prevista no convênio com os italianos a
ser construída. Inaugurada em 1993, a EFA do Afuá, embora instalada fora dos limites
territoriais do estado do Amapá, recebeu apoio do STR local, especialmente de famílias da Perimetral Norte, uma vez que os trabalhadores daquele município paraense se
vinculavam sindicalmente a este estado. Por problemas administrativos a EFA de Afuá
deixou de funcionar em janeiro de 1997.

[9]

[10]
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Esforço em conjunto para levantar
os muros da escola do Pacuí.

ra EFA, erguida na comunidade de São Joaquim do Pacuí pela
Associação das Famílias da Escola Família Agrícola da Região
do Pacuí (Afefarp), entidade mantenedora criada um ano antes.
Fruto de um sonho coletivo de trabalhadores rurais sindicalizados e de religiosos ligados às Comunidades Eclesiais de Base, a
EFA do Pacuí também foi erguida coletivamente, em regime de
mutirão, para o qual doaram seu trabalho homens e mulheres,
adultos e jovens das comunidades São Joaquim (local de construção da escola), Corre Água, Tracajatuba I, Ponta Grossa, São
Raimundo e Inajá.
Ressalta-se que a decisão de iniciar a construção das
EFAs pela comunidade do Pacuí foi dos movimentos sindical
e religioso, que davam sustentação política às ações, mas todos aqueles que se envolveram inicialmente participaram da
construção das três escolas.
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Momento de registrar o nome na
construção da primeira EFA do Amapá.
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Sr. Círio

Sócio fundador da Afefarp
“A gente nem sabia nem o que era escola
agrícola. Ele [Padre João Gada] dizia que
a gente ia aprender a plantar, aprender a
criar; isso era no ano de 1987, e em 1988 a
gente já começou a reunir as comunidades
[…]. A gente reunia, fazia os mutirões; eram
cento e poucas pessoas. Lá compramos
aquele terreno. Era homem, mulher e crianças trabalhando, tudo em regime de mutirão. Conclusão: fizemos o primeiro prédio
e começamos a estruturar melhor. Construímos mais outro prédio e, com isso, nós
fomos em frente. Na época, era mantida a
verba que eles trouxeram, e a gente não sabia quanto era, ajudou um pouco em materiais, madeira, pagava serrador, carpinteiro,
aquela mão de obra melhor; que o nosso
trabalho mesmo tudo era de graça.

A EFA do Pacuí começou a funcionar
com a contribuição de voluntários italianos ligados à AAES, que passaram a
ministrar aulas num “curso informal de
suplência de 1º grau com algumas atividades paralelas em agropecuária”. A
proposta pedagógica era voltada à alfabetização e formação dos jovens, mas
não havia naquele momento uma preocupação com a certificação dos estudantes, pois inexistia vínculo com o sistema
formal de ensino.
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Apóstolo Santana

Presidente da Coopetral e liderança histórica do movimento das EFAs no Amapá
“Em 1988, a gente começou a dar aquela
aula e essa posição política nossa era uma
posição de rebeldia. Já que ninguém quer
conversar com a gente, ninguém olha pra
gente, a gente vai começar a dar aula assim
no Pacuí, e quando a gente funcionar o Cachorrinho a gente vai funcionar do mesmo
jeito, a gente vai preparar os meninos para
ir fazer a prova do supletivo […] Com a chegada do Sandro [Rigamonti] de Manaus,
que já trabalhava com outra concepção de
escola, podendo essa escola ser registrada,
houve um embate tremendo [com o Sandro
Galazi, da CPT].

Entretanto, em 1991, com a direção da escola a cargo de
Sandro Rigamonti, que retornara ao Amapá após uma longa
temporada à frente de uma escola agrícola em Manaus, ocorreu, não sem resistência daqueles que não queriam uma ligação direta com o Estado, a primeira experiência de certificação,
como consequência da aplicação da prova do ensino supletivo
que funcionava no estado. Logo em seguida, a escola conseguiu
uma autorização da Secretaria de Educação do Estado para a
certificação dos jovens (Portaria n.º 0312/92) e, mais tarde, em
diálogo com o Conselho Estadual de Educação, a escola obteve o reconhecimento por meio do Parecer n.º 36/94-SEE/CE.
Atualmente, a EFA do Pacuí é a única que oferece formação
técnica em agropecuária autorizada pelo Conselho Estadual de
Educação do Amapá.
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Como visto acima, o Projeto financiado pela ONG italiana
AAES também previa a construção de uma EFA no município
de Pedra Branca do Amapari, localizada na divisa com Porto
Grande, na comunidade do Cachorrinho. Assim como na EFA
do Pacuí, seu processo de construção, iniciado em 1991, também
foi em regime de mutirão e contou com a ajuda das famílias das
comunidades do Km 130 (Dona Maria), Cupixi, Cachorrinho,
Munguba, Rio Amapari, Ferrovia, Perimetral, Pedra Branca,
Arrependido, Cachaço, Centro Novo, Xivete e Riozinho. Além
disso, alguns trabalhadores rurais das comunidades da região do
Pacuí se envolveram no processo de construção da escola.
A Escola Família Agrícola da Perimetral Norte (Efapen)
foi inaugurada ainda em 1991 e, nesse mesmo ano, foi ofertada
uma turma para jovens em regime de suplência de 5ª a 8ª série.
Até o ano de 2005, a escola ofertou apenas os anos finais do ensino fundamental e, em 2006, iniciou a oferta do ensino médio
propedêutico, embora exista no currículo alguma formação profissionalizante em agropecuária.
Apesar da escola existir desde 1991, a associação das famílias só foi criada e formalizada em 1997. Depois de um período
de dificuldades, em 1994, três técnicos agrícolas que vieram da
Bahia a pedido do Bispo de Macapá, D. João Risatti, assumiram
a condução da escola, inclusive a docência em várias disciplinas.
Ao longo dos anos, foram sendo adquiridos prédios e
equipamentos por meio de convênios com o governo do estado
e com empresas, bem como por meio de emendas dos parlamentares do estado.
Após a criação da Efapen e já sem o apoio financeiro do
convênio com a AAES, passaram-se seis anos até a criação de
mais uma EFA no Amapá.
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EFA fundada em 1991.

Joel de Oliveira
Diretor da Efapen

“A escola tinha poucos técnicos, e isso dificultava o trabalho com as disciplinas. O
presidente do conselho de educação disse
que não tínhamos condições de conduzir a
escola, tínhamos que fazer licenciatura. Então todos nós fizemos o curso superior.
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4.2 O movimento das EFAs avança para o
agroextrativismo

Demandada pelos movimentos sociais
para ampliação da ação das EFAs no
estado, foi criada uma nova escola na
comunidade do Carvão, situada no município de Mazagão. O financiamento do
material para a construção dos primeiros prédios da EFA do Carvão foi obtido por meio de um convênio do STR, à
época presidido pelo Sr. Tomé Belo, com
o governo do estado, na gestão do governador João Capiberibe (1995-2002).
Entretanto, como nas demais
EFAs, no Carvão, os prédios foram erguidos coletivamente, em vários mutirões, que envolveram pessoas das comunidades de Foz do Mazagão Velho,
Carvão e Camaipi. No primeiro mutirão,
em outubro de 1996, 46 pessoas se envolveram no trabalho.
As lideranças engajadas na construção da EFA do Carvão, após reunirem-se com várias comunidades do
município, iniciaram uma pré-matrícula, conseguindo 14 alunos, e no dia 8 de
setembro de 1997 iniciaram as aulas.
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Registro da construção da Escola
Família Agroextrativista do Carvão.

Sr. Tomé Belo

Sócio fundador da Aefac
“Na época, as pessoas não acreditaram
muito, mas com o decorrer do tempo foram acreditando e só vem aumentando a
procura pela escola. Começamos a fazer a
alternância, de 20 dias na escola e 15 nas
casas dos pais. Quando foi em março, terminamos e já tinham 32 alunos, e passamos
a ter duas turmas.
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Porém, a associação das famílias, entidade mantenedora
da escola, só foi criada depois do início da construção da EFA,
uma vez que o articulador inicial da escola era o STR. Entre 1997
e 2001, a escola ofertou apenas os anos finais do ensino fundamental, passando desde 2002 a disponibilizar matrículas também para o ensino médio.
Nascida como Escola Família Agrícola, em 2003, a EFA do
Carvão se transformou em Escola Família Agroextrativista, buscando uma melhor relação com os sistemas de produção extrativistas da região. Em 2006, a EFA formou os primeiros alunos
do ensino médio num curso profissionalizante, demandado pelo
movimento social, em agroextrativismo.
A ideia de promover um curso sobre Agroextrativismo nasceu do Conselho Nacional das Populações Extrativistas
(CNS), com o objetivo de criar uma nova categoria de formação

Estrutura atual da Escola Família
Agroextrativista do Carvão.
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profissional mais alinhada com a realidade dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, conforme relata Pedro Ramos,
liderança histórica do movimento.
Pelo fato de não constar no catálogo do Ministério da Educação, que regulamenta os cursos técnicos, o curso de agroextrativismo não pôde ser reconhecido. Após alguns anos e certa
tensão, os ex-estudantes desse curso realizaram uma complementação curricular e obtiveram o diploma de Técnico em Floresta.

Pedro Ramos

Coordenador regional do CNS
“O extrativismo não era uma palavra conhecida, e começou a ser tratada por pesquisadores que vieram fazer trabalho aqui na
Amazônia (borracha), eles começaram a
escrever. Dentro de uma escola, até hoje, se
vê falar pouco sobre o extrativismo. Nossas
escolas não são preparadas para a formação agrícola e nem para a extrativista. Aí arrumamos esse nome agroextrativista para
ver se conseguíamos alguma coisa! Por que
estou lhe dizendo isso? Por que o extrativismo, se for perguntar para um técnico agrícola que nos assessora, convencional, nenhum, não sabem responder como é que se
faz para tirar a saponização, acidez do azeite de andiroba, para melhorar a extração da
copaíba, como é que eu faço para extrair
o azeite do pracaxi, como faço para tirar o
óleo do açaí e da bacaba, ele não sabe!
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Enquanto o Amapá contava apenas com as duas primeiras
EFAs, embora existisse alguma articulação entre elas, no geral,
cada uma, isoladamente e a partir de diálogos internos travados
no âmbito de suas respectivas associações, definia a sua trajetória
administrativa e pedagógica, bem como as articulações políticas
com entes públicos e privados que viabilizassem a aquisição de
melhorias físicas ou a manutenção do quadro de pessoal.
No entanto, com a criação da EFA do Carvão, a relação entre as escolas foi se estreitando, resultando em alguns encontros
envolvendo as três escolas, o que evidenciou a necessidade de
uma articulação em rede mais intensa que fosse capaz de otimizar os esforços financeiros e administrativos necessários ao funcionamento das EFAs e equalizar pedagogicamente as atividades
de ensino, especialmente no que diz respeito ao aprofundamento
nos princípios da Pedagogia da Alternância.
Destaca-se, nesse sentido, a realização, em 2000, do primeiro encontro pedagógico da Pedagogia da Alternância, que
contou com a participação de João Begnami, coordenador pedagógico da Amefa e da Equipe Pedagógica Nacional (EPN) da
União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (Unefab). Em seguida, aconteceu um segundo encontro, dessa vez
com a presença de Valter Sumack, coordenador pedagógico das
EFAs de Rondônia e integrante da equipe pedagógica nacional
(EPN) da Unefab[11].
O primeiro evento foi realizado na EFA do Pacuí, com a
presença de várias lideranças e representações de instituições do
governo do estado, e outro realizado na EFA do Maracá. SegunA Equipe Pedagógica Nacional (EPN), criada em 1997, formada por membros das
regionais da Unefab, prestava assessoria nacional, numa perspectiva solidária e voluntária em prol do movimento nacional, com o objetivo de colaborar com outras regiões
do Brasil onde faltava coordenação pedagógica.

[11]
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do João Begnami, a ideia inicial era fazer uma oficina de formação de monitores. Contudo, foram mobilizadas mais de noventa
pessoas, entre lideranças, agricultores da comunidade e monitores, inviabilizando a proposta inicial de construção de uma oficina. Dessa forma, aproveitou-se a oportunidade para fazer um
amplo debate sobre os princípios da Pedagogia da Alternância
e os aspectos organizativos do movimento das EFAs no Brasil,
culminando nas primeiras ideias sobre a criação de uma Rede de
Escolas Famílias naquele período. A partir desses encontros, os
princípios e instrumentais da Pedagogia da Alternância foram
fortalecidos e incorporados de maneira mais profunda na experiência cotidiana das escolas.

Mural expõe para todos as regras e
princípios do ambiente escolar.
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Faixa de boas-vindas na Escola Família
Agroextrativista do Maracá.

Em 2000, surgiu a quarta EFA no estado do Amapá e a segunda no município de Mazagão. A Escola Família
Agroextrativista do Maracá, localizada
no Projeto de Assentamento Agroextrativista do Maracá, nasceu do desejo de
seus moradores – especialmente daqueles ligados à Associação dos Trabalhadores do Assentamento Agroextrativista
do Maracá (Atexmar) – em oferecer às
crianças e jovens da região uma oportunidade de formação mais próxima de
suas casas e que trouxesse a base produtiva local como elemento estruturador do projeto pedagógico. Resultado
de uma ação planejada das lideranças
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Jesus Trindade

Sócio fundador da Aefaexma
“A escola era uma luz no final do túnel, era
o que a gente queria para os jovens de Maracá. Foi discutido na base, mas houve os
contratempos. Houve uma assembleia geral
e foi colocado para escolher o nome para a
escola. Veja bem, ainda nem tinha a escola,
o nome da escola foi criado antes mesmo
de a escola ficar pronta; o pessoal estava
escolhendo e foram dizendo um monte de
nomes. Aí um magrelinho (Silvan) se levantou e disse que tinha achado um nome, e
escreveu no papel Efaexmar, ele traduziu o
que tinha escrito: Escola Família Agroextrativista do Maracá! Nesse dia, a maioria do
pessoal chorou naquele salão, e emocionados se abraçavam.

da Atexmar e assentada no trabalho de base realizado com as
comunidades que formavam o assentamento, a EFA do Maracá
inaugurou uma nova nomenclatura que busca colocá-la em sintonia com o agroecossistema do seu entorno.
Entretanto, o processo de criação da escola não ocorreu
sem contradição. Alguma tensão foi gerada com lideranças da
comunidade do Carvão por causa da nomenclatura escolhida
para a EFA do Maracá. Com o apoio político da Sra. Maria José
Rigamonti, que interveio junto ao governo do estado, a escola
foi criada e funcionou nas instalações da Atexmar por sete anos.
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Reunião na casa da Sra. Maria José Rigamonti
para discutir a criação da EFA do Maracá.

Sala de aula, dormitórios e refeitório foram improvisados em salões da Atexmar, que assumiu a manutenção da EFA por dois
anos até a criação da Associação das Famílias, em 2002.
Atualmente, a escola oferta os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, sempre com uma parte do currículo
voltado à formação agroextrativista.

Composição de uma comissão temporária que
trabalharia para a constituição da Raefap.
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4.3 O movimento se articula em Rede
No mesmo ano da criação da EFA do Maracá, ocorreu o
I Seminário das Escolas Famílias do Amapá, evento construído
com as secretarias do estado e que se somou a outros realizados
nos anos anteriores, que fortaleceram a necessidade da criação
de uma rede das EFAs em âmbito estadual.
Ressalta-se, entretanto, que, em 1991, como forma de viabilizar a articulação financeira e as ações pedagógicas das EFAs
então existentes no Amapá e a de Afuá, no Pará, foi criada uma

Maria José Rigamonti

Sócia fundadora da Afefarp e conselheira
da Raefap
“Porque veio uma (pessoa) do Espírito Santo, através da CPT, ver a escola que estava
nascendo do Afuá. Ela (a EFA do Afuá) fazia parte do projeto daqui, era Pacuí, Perimetral Norte e Afuá […]. A nossa aqui estava indo de vento em popa, que o prefeito
estava ajudando, a da Perimetral estava
sendo construída e a do Afuá, como captar recurso para lá? Como poderia ajudar
com os convênios que tinham aqui? Sandro
Rigamonti teve a ideia de criar uma regional e ele recebia e repassava para lá, mas o
pessoal do Espírito Santo não gostou, não,
e separou. A regional foi um embrião da Raefap, que foi criada em 2000.
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entidade regional que, com personalidade jurídica, pudesse
apoiar as três escolas. Denominada de Movimento de Educação
Promocional do Amapá (Mepa). Essa entidade, presidida por
Apóstolo Santana e que teve vida curta, ainda chegou a montar
uma estrutura de pessoal, mas foi desestimulada por lideranças
do Mepes, organização das EFAs do Espírito Santo, que àquela
altura apoiava as EFAs do Amapá.

Apóstolo Santana

Presidente da Coopetral e liderança histórica do movimento das EFAs no Amapá
“Na briga de legalizar o processo e de poder chegar com recurso no Afuá, precisava
de uma instituição jurídica que representasse o movimento EFA e aí surgiu o Mepa. O
Movimento Educacional e Promocional do
Espírito Santo-MEPES reivindicou o direito
de nós não usarmos esse nome, porque o
Mepes deles é algo muito mais completo
enquanto promoção, a educação é apenas
uma atividade. […] Tinha crise de todo jeito,
mas eu ainda assinei a carteira dos profissionais e fui lá dar baixa, indenizando. Na
época, a gente tinha dinheiro e podia pagar,
e guardamos, a Maria José guardou a documentação. Porque precisava de um outro
tipo de instrumento aqui, que mais do que
promocional seria político da organização.
Depois veio nascer a Rede, mas ela foi legal,
registrada.

72 |

EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
A experiência histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá

Em 2000, foi criada a Raefap, com o
objetivo principal de incentivar a unificação pedagógica das escolas famílias,
mas também de representá-las politicamente. O sr. Círio, representante da Associação das Famílias da EFA do Pacuí,
foi eleito o primeiro presidente e, posteriormente, num rodízio, representantes
de outras EFAs foram assumindo a presidência da entidade.

Maria José Rigamonti

Sócia fundadora da Afefarp e conselheira
da Raefap
“A luta foi criar a regional, foi um trabalho de
base para que a gente criasse. Criamos um
estatuto da Rede da regional. Foi o tempo
que a gente passou a participar em Brasília
[na Unefab], e dia 03 de junho de 2000 nós
conseguimos eleger a primeira [diretoria]
provisória, mas [na Unefab] pediram para
não se juntar com outras instituições. Eles
acharam que deveríamos seguir sós. Como
presidente, o Círio, montamos uma sala
com equipamentos emprestados das escolas até caminhar com as próprias pernas.
Fui a primeira secretária executiva da Rede.
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Desde sua fundação, a Raefap vem agindo como entidade
articuladora das EFAs e intermediadora destas com organizações públicas e privadas. Nesse período, a ação da Rede possibilitou a aprovação da Lei n.º 0924/2005, que institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às EFAs do Amapá,
e a conquista, em 2008, de um assento no Conselho Estadual
de Educação, importante espaço para a afirmação da Pedagogia
da Alternância como princípio pedagógico e como instrumento
legítimo de organização dos tempos e espaços de aprendizagem.
Além disso, a Raefap foi protagonista na construção, em 2004,
da Carta da Educação do Campo do Amapá, documento relevante cujo conteúdo aponta aos poderes públicos as demandas
mais urgentes da educação ofertada aos povos do campo; assim
como no Comitê de Educação do Campo, criado em 2004 pelo
governo do estado como entidade consultiva no que diz respeito
às políticas educacionais para o meio rural.
Outra conquista da Raefap a ser destacada foi a criação,
pela Universidade do Estado do Amapá, de um curso de Ciências Agrárias com oferta exclusiva para egressos das EFAs do
estado, a partir de 2011. O curso surgiu de uma articulação da
Rede com o governo do estado e a UEAP, que resultou no Termo
de Cooperação 001/2009, firmado em 09 de outubro.
Esse curso vem oportunizar aos jovens do campo benefícios significativos para si e seus familiares, sua comunidade
e sociedade, por enraizar-se num conjunto de relações
sistêmicas e complexas em que educação se conjuga com
desenvolvimento em suas múltiplas dimensões sociais, constituindo-se elos indissociáveis e impulsionadores de me-
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lhores condições de vida, centrados numa sólida formação
humana e científica, alicerçados por uma pedagogia que vem
balizando o processo ensino-aprendizagem dos centros e/ou
escolas em alternância.
Com ensejo em dar continuidade ao percurso educativo desenvolvido pelos jovens alternantes, o curso será desenvolvido em regime de alternâncias, a ser efetivado nas dependências das escolas famílias, nos laboratórios da UEAP e em
instituições afins, como os demais parceiros que compõem
o conjunto de colaboradores da formação. (Projeto Político
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias).

Evidencia-se, ainda, que, a partir de 2000[12], a Rede assumiu a gestão dos convênios com o governo do estado, que possibilitaram a contratação de pessoal docente e corpo administrativo
para as escolas, garantindo seu regular funcionamento até 2015,
ano em que, unilateralmente, o governo estadual suspendeu o
apoio que vinha prestando às escolas. Desde então, uma luta árdua vem sendo travada na arena política pela Raefap e batalhas
diárias são enfrentadas pelas seis EFAs do estado para manter em
funcionamento sua ação pedagógica e continuar atendendo com
qualidade os mais de 600 estudantes que lá buscam a garantia do
direito à educação.

Em parte da história das Escolas Famílias do Amapá houve financiamento público
por meio de parceria com o governo do estado. Com a criação da Raefap, em 2000, decidiu-se, de comum acordo entre governo e escolas, que seria uma boa oportunidade
de uniformizar esses repasses concentrando em uma única instituição. Portanto, passou a existir um único convênio com a Rede, no qual cada escola conservou os valores
conquistados antes da unificação da parceria.

[12]
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Educandos exercitam o aprendizado
do cultivo de hortaliças.

Conceição Miranda
Presidente da Raefap

“A rede foi criada no ano 2000, com o objetivo de unificar as escolas, principalmente na parte pedagógica, porque cada uma
fazia seus planos curriculares. Em 2009,
[…] as escolas tinham seus convênios individuais, e resolveram unificar o mesmo valor para cada uma, via Raefap. Porém, não
unificou, cada uma ficou com o seu valor
que era antes, não mudou nada. […] O presidente assina esse convênio e repassa, via
Raefap. Ela assina o cheque, mas é cada escola que decide como vai gastar.
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A existência da Raefap e a sua atuação política, embora deixem transparecer as tensões e contradições que existem na relação entre as EFAs e destas com as demais organizações sociais do
campo no Amapá, também colocam em relevo que a educação
do campo só se constrói, verdadeiramente, em movimento, na
disputa não só por estrutura física ou suporte pedagógico às escolas, mas, principalmente, por um modelo de desenvolvimento
rural que compreenda a educação escolar como um dos elementos capazes de possibilitar uma vida cheia de sentido aos povos
que habitam os diversos e complexos territórios rurais. Mostram,
portanto, que a defesa da Alternância Pedagógica e dos princípios
da educação do campo convoca sujeitos individuais e coletivos,
dentro e fora do movimento das escolas famílias, e impõe uma
formação no interior das EFAs que favoreça o debate político sobre as diferentes opções de desenvolvimento e seus impactos sobre aqueles e aquelas que vivem do trabalho no campo.
A ampliação da oferta de educação formal no Amapá por meio das EFAs ganhou
mais um capítulo com a criação, em 2003,
da Escola Família Agroextrativista da
Colônia do Cedro (Eface), localizada no
Assentamento da Colônia do Cedro, no
município de Tartarugalzinho. Num processo de mobilização iniciado no final do
ano 2000, um grupo de assentados, liderado pelo Sr. Raimundo Nonato, interessado
em conhecer a experiência da Pedagogia
da Alternância desenvolvida pelas EFAs
do estado, durante três dias visitou as escolas do Pacuí e Perimetral Norte, e retornou
entusiasmado.
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Identificação da Escola Família
Agroextrativista do Cedro.

Meses depois, com o apoio da Raefap, as comunidades de
Bom Jesus, Tartarugalzinho, Apurena, Macapá e Entre Rios foram mobilizadas e um seminário foi organizado para discutir
com as famílias os trâmites e providências necessárias à criação
de uma Escola Família. Dentre outras informações, esclareceu-se
sobre a exigência da criação de uma associação das famílias que
iria ser a mantenedora da escola. Em 2002, eleita e legalizada a
associação, iniciou-se a construção da escola, que contou com o
trabalho das famílias em regime de mutirão e um apoio financeiro da Secretaria Municipal de Educação. Depois da superação
de um imbróglio jurídico decorrente da não previsão legal para
a doação do terreno, 100 hectares onde se encontra erguida a
escola foram doados à Associação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Firmado um convênio que possibilitou a oferta da 5ª e
6ª séries, a Eface foi inaugurada no dia 03 de março de 2003.
A partir de 2007, passou a ser ofertado o ensino médio propedêutico, uma vez que os gestores da escola, por falta de apoio
governamental, não se sentiram seguros em ofertar o curso
profissionalizante.
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Nonato

Diretor da EFA do Cedro
“A EFA é construída pelos pais, mas fui
atrás de parceria para agilizar o processo.
Por meio da secretaria de educação conseguimos 15 mil reais. Construímos duas salas
de aula, alojamento feminino e masculino e
sala dos professores, e no início de 2003 já
estava pronta.

4.4 A luta continua... e nasce uma EFA
Agroecológica
Desde a inauguração da Escola Família
do Cedro, mais de uma década transcorreu até o nascimento da Escola Família
Agroecológica do Macacoari, localizada no município de Itaubal. Envolto em
dificuldades financeiras, especialmente
ligadas a convênios com o governo do
estado, e focado na busca de alternativas
para a manutenção das atividades pedagógicas, o movimento das EFAs não
encontrou possibilidades para apoiar a
expansão de sua rede. Exatamente no
momento em que, no âmbito federal, verificava-se a ampliação de ações governamentais para o fomento de iniciativas
públicas ligadas a melhorias da qualida80 |
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Escola com ênfase na agroecologia localizada
no município de Itaubal (AP).

de da oferta da educação nas comunidades rurais, constatou-se
que, no Amapá, as EFAs, maior símbolo de qualidade educacional no meio rural do estado, tiveram o apoio do governo local
drasticamente reduzido.
Essa conjuntura esfriou, mas não interrompeu o ânimo
daqueles que sonham e se dispõem a construir um modelo
de desenvolvimento mais inclusivo no meio rural e acreditam
na educação como um dos principais pilares desse processo.
Por isso, mesmo sem perspectivas encorajadoras quanto ao
apoio estatal, ao longo de vários anos de um processo com
muitas reuniões e articulações, alguns moradores da região
do Macacoari, cujos filhos eram egressos da EFA do Carvão e
entusiastas da mobilização em torno da educação da comunidade, resolveram criar, em 2014, a Escola Família Agroecológica do Macacoari. A escola resultou de um processo coletivo
bem sedimentado, uma vez que a associação mantenedora foi
criada em 2008 e seguiu mobilizada em torno do objetivo de
construí-la.
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Paulo Edilson

Pai de egresso da EFA do Carvão e sócio
fundador da Aefam

“Então, a partir de 1998 para 2000, tínhamos um grupo que já sentava e discutia a possibilidade, primeiro, de onde seria o ponto mais
estratégico para se implantar a escola família. Então, nós definimos
que seria no Ipixuna Miranda. No entanto, lá tinha a dificuldade da
terra, sabíamos que a escola tinha que ter uma área para se implantar e lá não tinha, pois os lotes são muito pequenos, são muitas
famílias, lá não tinha como disponibilizar uma área para a escola família, então foi que nós viemos para cá. Na gestão do companheiro
Tomé, na Raefap, eles fizeram, o Gildo – aliás, eles fizeram a primeira
viagem aqui para a região –, a primeira reunião no Ipixuna, depois
viemos com o Tomé já presidente e fomos amadurecendo a ideia.
Nos foi colocada a ideia de que antes de criar a escola tínhamos que
criar a associação, porque essa associação tinha que se profissionalizar em gestão, o que tinha sido um erro nas outras escolas, pois
tinha que gerenciar e não tinha quem entendesse. Então, nós fomos
assessorados por alguns técnicos vindos de Macapá. Nesse sentido,
criamos a associação e, quando fundamos o projeto, a associação
já existia há dois anos. A associação chama Associação da Escola
Família Agroecológica do Macacoari, criada em 08 de outubro de
2008. A essa altura nós já tínhamos um grupo. Três comunidades
se juntaram: Conceição dos Porcos, Foz do Macacoari, São Tomé
do Macacoari. Nós achamos que já dava para implantar com essa
base de organização, já tínhamos três associações para dar apoio e
então partimos para a luta, fomos até o governo e conseguimos um
projeto de 60 mil reais, do qual 30 mil eram para estrutura, o resto
era para compra de materiais, grupo gerador, equipamentos. Então,
nós conseguimos construir isso aqui; que está pronto. Acredito que
o poder público para construir isso aqui no mínimo teria que ter
500 mil reais para construir isso aqui, nós construímos com 30 mil.
Compramos madeira, esteios, pregos, telha, o resto foi mão de obra
das comunidades.
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Assim como as demais EFAs do Amapá, esta também foi
construída em madeira, por meio de mutirões. Ainda hoje, os
prédios construídos àquela altura continuam a ser os únicos a
servir aos estudantes. A nomenclatura da escola, entretanto, foi
escolhida, de início, apenas para diferenciá-la das EFAs até então existentes, porém, ao se debruçarem sobre o significado do
termo “agroecológica”, perceberam que a definição se assentava,
perfeitamente, aos objetivos a serem perseguidos pela escola.
Conduzida por uma equipe jovem e mantida por uma
associação que está disposta a enfrentar desafios para entregar
uma educação de qualidade e contextualizada aos seus atuais 65
alunos, originários de 22 comunidades ribeirinhas de Itaubal e
Macapá, a EFA do Macacoari tem usado a criatividade para elevar o nível de sua autonomia financeira, especialmente em relação à alimentação, e superar as dificuldades que marcam as EFAs
do Amapá atualmente. Porém, seus dirigentes têm clareza que
enfrentamentos com o poder público são necessários para que o
direito a uma educação capaz de dialogar com o contexto local
seja garantido às crianças e aos jovens da região.

Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Na verdade, a escola agroecológica, a
princípio, foi no sentido de diferenciar da
nomenclatura das outras escolas, só que
quando nós fomos trabalhar essa diferenciação […] vimos que tinha tudo a ver com
a nossa região e que precisa ser trabalhado.
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Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“E esse é nosso desafio no Macacoari, a
escola está engatinhando. Com essa dependência financeira do estado, estamos
muito no discurso que precisamos ser autossustentáveis, e de que forma vamos ser
autossustentáveis? É montando as estratégias para poder chegar nisso. Não adianta
eu dizer a situação está complicada se eu
estou de braço cruzado, não estou fazendo
algo. Eu preciso pensar, o ser humano tem
capacidade de pensar. Atualmente, mesmo
com a dificuldade financeira – o estado este
ano não repassou nenhum centavo para as
escolas família –, o Macacoari tá atuando,
iniciou no período normal ainda em março
e até hoje não paramos as aulas, porque a
partir do momento que nós paralisarmos
estaremos carimbando e oficializando a
nossa dependência total do estado. Estamos dizendo que precisamos ser independentes e independência não é o estado deixar de repassar e a gente para de funcionar.
Claro que tem todo um direito adquirido e
garantido pela Constituição para os nossos
alunos e que é o recurso do Fundeb, que
isso o estado precisa cumprir e vai ter que
cumprir, seja pela articulação política, seja
pela via judicial.

Desde meados de 2015, por conta da suspensão de repasses públicos oriundos do governo estadual estabelecidos em convênio com a Raefap e da não transferência às escolas dos valores
devidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), em confronto direto com o estabelecido
na Lei federal n.º 11.494/97, as EFAs experimentam sérias dificuldades para manter suas atividades.
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O quadro de dificuldades por que passam as EFAs do Amapá
nos últimos anos contrasta, flagrantemente, com os números positivos que apresentam em indicadores como abandono e aprovação, importantes instrumentos para avaliar a qualidade na educação. No tópico seguinte, será possível verificar o quanto as escolas
famílias colaboram para a implantação da educação do campo, a
partir de uma ação pedagógica que compreende a educação como
direito e atrelada aos interesses dos sujeitos desse direito.

4.5 Da luta política local ao debate da educação
do campo como direito nacional
O movimento que originou a criação das primeiras EFAs
do Amapá, ainda nos anos de 1980, foi caracterizado por uma
forte militância social, apoiada especialmente no STR e na Igreja. Entretanto, no geral, era um movimento marcado pela pouca
escolaridade de seus integrantes. Boa parte de suas lideranças e
muitos dos militantes da base do movimento não tiveram muitas oportunidades de frequentar a escola, mas, cristalinamente,
compreendiam a importância da oferta de educação formal de
qualidade e enraizada no seu modo de vida para a construção
de outro modelo de desenvolvimento para os territórios rurais
do Amapá. Por isso, lutaram para a criação e a consolidação das
EFAs como instrumento de desenvolvimento. Atualmente, parte das lideranças que assumiu a condução das escolas, seja na
docência, gestão pedagógica ou representação política, é egressa
dessas escolas, herdeira de uma rica e complexa história.
A geração pioneira, em boa medida, após 25 anos, continua na ativa, alguns mais, outros menos diretamente ligados à
condução das EFAs, mas vigilantes e sempre prontos a defender
86 |
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Placa valoriza o papel da escola
na vida dos educandos(as).

o seu legado. Parece claro que o oxigênio necessário à manutenção da vida, do movimento das Escolas Famílias do Amapá
se encontra depositado nos pulmões das jovens lideranças, que,
ousadamente criativas, tentam encontrar saídas possíveis aos dilemas hoje experimentados, de modo a retomar e fortalecer o
protagonismo das EFAs no enfrentamento da escassez de oferta educativa, para que verdadeiramente, elas revelem uma vida
cheia de sentido aos trabalhadores do campo.
Desde os anos finais de 1990, período em que o estado do
Amapá colocava em funcionamento a sua terceira EFA, importantes movimentos sociais que atuam no meio rural vêm mobilizando a sociedade brasileira para a inclusão da educação do
campo na agenda política nacional. De forma isolada ou coletiEDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
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vamente, os movimentos vêm analisando experiências educacionais nascidas em seus interiores, debatendo teorias pedagógicas
e refletindo sobre o modelo de desenvolvimento rural ao qual a
educação dos trabalhadores deve estar vinculada.
Educação do campo é um conceito formatado a partir de
2002, durante a preparação do Seminário Nacional de Educação
do Campo, e se identifica com a classe trabalhadora do campo, o
que quer dizer que, reconhecendo a educação como um processo
universal, seu projeto político e pedagógico privilegia os interesses desse grupo determinado, ou seja, compreende o universal a
partir do particular.

Educanda redige o objetivo
das escolas famílias.
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O que se tem proposto sob a denominação de educação do
campo não se limita estritamente aos domínios do pedagógico,
pois, ao procurar relacionar os processos educacionais formais
ou informais com a vida cotidiana dos sujeitos do campo, se
objetiva, ao mesmo tempo, uma aliança com uma determinada
concepção de campo (MARTINS, 2009). Portanto, sendo herdeira das lutas sociais dos trabalhadores do meio rural, a educação
do campo carrega consigo uma forte vinculação a um projeto
contra-hegemônico de campo, no qual este seja um verdadeiro
espaço de vida, de produção econômica e cultural, de boas perspectivas futuras para crianças, jovens e adultos.

Educandos da Escola Família
Agrícola da Perimetral Norte.
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A luta por educação do campo parte do princípio de que a
educação é bem universal, direito de todas as pessoas, independentemente da localização geográfica de sua moradia ou de sua
situação de classe, por isso demanda a implantação de políticas
públicas que garantam aos povos do campo o direito a uma educação que respeite a sua cultura e o seu ambiente, de modo que o
saber trabalhado na escola tenha uma relação de intimidade com
a experiência de vida no campo e um estreito compromisso político com os que lá vivem. Desse prisma, cabe ao Estado cumprir
seu dever constitucional de oferecer educação com qualidade aos
moradores do campo por meio de ações sólidas e perenes, e não
somente pela implementação de programas focais e descontínuos, como tem ocorrido ao longo da história do país.
Parece evidente, portanto, que o problema a ser enfrentado
no meio rural não se resume à elevação do número de escolas construídas, mas, principalmente, à estruturação de outras bases sobre
as quais a aprendizagem será efetivada, na qual se constate que,
além de estar no campo, a escola é, verdadeiramente, do campo.
Por isso, uma educação capaz de atender aos interesses das
populações do campo deve ser do campo e não simplesmente no
ou para o campo. Há uma sensível novidade histórica nessa questão, pois, ao logo da história brasileira, “toda vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto pedagógico
específico, isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com
os ou ainda menos pelos sujeitos do campo” (CALDART, 2004, p.
7). Porém, na luta contra a transformação dos povos do campo
em simples objetos da ação educativa do Estado, os movimentos
sociais afirmam que aqueles são sujeitos não só do direito à educação, mas sujeitos capazes de contribuir ativamente na reflexão,
formulação e organização do seu próprio processo educativo.

90 |

EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
A experiência histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá

O reconhecimento de que homens e mulheres dos diversos
territórios rurais podem ser sujeitos da reflexão de sua própria
educação coloca em evidência a diversidade de saberes e experiências construídas cotidianamente no campo por atores individuais e coletivos. Nesse sentido, a educação do campo não se
encontra apenas no âmbito da aspiração, como um projeto sem

Estudo em grupo no
refeitório da escola.
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lastro na experiência concreta dos sujeitos que a reivindicam
(MARTINS, 2009). Ao contrário, ela bebe na fonte de uma pedagogia desenvolvida no seio do movimento social, formatada
nas diversas e ricas experiências realizadas no espaço da educação formal, onde ganha relevo a já longa caminhada dos Centros
Familiares de Formação por Alternância (Ceffas).
Entretanto, até o início dos anos 2000, embora já existisse
um movimento nacional em defesa da educação do campo ganhando musculatura e capilaridade, as iniciativas mais significativas de escolarização dos povos rurais estavam restritas às experiências dos movimentos sociais, com destaque para os Centros
Familiares de Formação por Alternância e para as ações pedagógicas realizadas pelo MST. No espaço governamental, resultado das reivindicações e proposições do Movimento Nacional
por uma Educação do Campo, evidencia-se o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera)[13], desenvolvido
pelo Incra. Entretanto, a partir de 2003, com o governo do então
presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva, e, mais especificamente, em 2004, com a criação da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secadi) e de sua Coordenação de Educação do Campo, na estrutura do Ministério da
Educação, programas e ações voltados à educação dos povos do
campo passaram a figurar com maior expressividade na agenda
educacional do país.[14]

[13]
Os seis cursos do Pronera desenvolvidos no Amapá entre 1998 e 2011, por intermédio
da Superintendência Regional do Incra (SR 21), foram realizados na modalidade EJA ensino fundamental em 13 municípios, matriculando 1.708 estudantes, dos quais 715 conseguiram concluir a formação. Não há registro de suas demandas por movimentos sociais. A
Raefap, entretanto, aparece como entidade parceira no apoio à realização de cursos. (Relatório da II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária-PNERA, 2015).
[14]
Nos últimos anos, além do Procampo, foram desenvolvidos no Amapá vários programas federais voltados à educação nos territórios rurais, tais como: Escola Ativa,
Projovem Campo – Saberes da Terra, e Caminho da Escola.

92 |

EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
A experiência histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá

Como forma de mobilizar sujeitos individuais e coletivos ligados à sociedade civil e a instituições do estado, a Secadi
apoiou a realização de vários encontros em todas as regiões do
país para debater as condições de oferta, as demandas e as proposições voltadas à educação dos habitantes do meio rural. Nesse
contexto, realizou-se, no ano de 2004, em Macapá, o Seminário
Estadual sobre Educação do Campo, no qual diversos setores do
poder público e dos movimentos sociais refletiram sobre a problemática que interfere na oferta escolar aos povos do campo. A
partir desse evento, criou-se no estado um Comitê de Educação
do Campo com a responsabilidade de debater e propor políticas
públicas educacionais para o meio rural. Sua atuação, todavia, foi
relativamente curta e, atualmente, encontra-se desmobilizado.
Em 2004, portanto, desde o Seminário Estadual de Educação
do Campo e por meio de suas organizações populares e de setores
do estado, o Amapá incorporou-se, definitivamente, ao movimento nacional de luta por educação do campo. Nos anos seguintes,
embora não tenha construído uma articulação mais intensa dos diversos movimentos sociais ligados direta ou indiretamente às lutas
dos povos do campo com as universidades e frações do aparelho
estatal mais sensíveis às demandas dos trabalhadores, o estado do
Amapá e o movimento das EFAs, em particular, têm contribuído
para a consolidação o fortalecimento da educação dos povos do
campo. Ressalta-se, nesse sentido, que a Unefab, cuja vice-presidência do Conselho Deliberativo é ocupada pela presidente da
Raefap, integra ativamente o movimento nacional de luta por educação do campo, compondo a coordenação do Fórum Nacional de
Educação do Campo (Fonec), organização formada por importantes movimentos sociais e sindicais com atuação em todo o país.

EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
A experiência histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá

| 93

94 |

4.6 Linha do Tempo das
Escolas Famílias do Amapá

| 95

• Fundação do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais
do Amapá (STR).

• Criação da Sociedade Central dos
Agricultores do Território Federal
do Amapá (Soceap).

• Projeto das EFAs no Amapá é aprovado e a
Soceap assina o convênio para a criação de duas
EFAs no Amapá e uma no Pará.
• I Congresso dos Trabalhadores Rurais do Amapá.
Discute-se a pauta de luta pelo reconhecimento
das EFAs.
• Comunidade do Pacuí se mobiliza para a
construção da EFA do Pacuí em mutirão.

• Lideranças do STR conhecem
a experiência do Mepes-ES e
visitam a EFA de Olivânia.

• Lideranças do STR vão ao
Congresso da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e ouvem falar
sobre a EFA de Olivânia/Anchieta-ES.

• Elaboração do Projeto das EFAs
do Amapá para a Associação dos
Amigos do Espírito Santo (AAES).
• Afefarp é fundada.
• Em 04 de abril de
1989 a EFA do Pacuí
começa a funcionar.

• Em 08 de setembro de 1997 foi
ministrada a aula inaugural na EFA do
Carvão, construída em Mazagão.
• Início da articulação
entre as EFAs.

• Seminário sobre Educação do
Campo – criação de um Comitê de
Educação do Campo, com
participação ativa da Raefap.
• Movimento das EFAs do Amapá
integra-se ao movimento nacional
de luta por uma educação do campo.

• Inauguração da EFA do Macacoari.
• I Seminário das Escolas Famílias do Amapá e I Encontro
Pedagógico da Pedagogia da Alternância.
• Criação da Raefap e início do convênio com o Estado.

• Fundação da Aefam.
• A Raefap conquista um assento no
Conselho Estadual de Educação.

• É instituído pelo governo o Programa Estadual
de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Famílias
do Amapá, até hoje não sancionado.

• Em regime de mutirão, constrói-se e
inaugura-se a EFA do Perimetral, em Pedra
Branca do Amaparí.
• A EFA do Pacuí é reconhecida com a
habilitação profissional em Agropecuária,
dada pelo Conselho Estadual de Educação.

• Eleita diretoria da Aefam e
continuidade nos mutirões de
construção da EFA do Macacoari.

• Raefap assina Termo de Cooperação
com UEAP.
• Inauguração da
EFA do Macacoari.
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5 • O papel da
Pedagogia da
Alternância na
educação do
campo no Amapá
A Pedagogia da Alternância, já presente no Brasil
há muitos anos por meio dos Ceffas, além de reconhecida nos últimos anos no marco jurídico da educação brasileira após pressão dos movimentos ligados à luta pela
educação do campo, foi a base sobre a qual ganharam
forma as principais políticas públicas construídas desde
o diálogo do Estado com as entidades representativas
dos trabalhadores do campo.
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Educandos (as) aguardam a saída do barco. O
destino é o período “tempo-escola”, um dos
momentos da Pedagogia da Alternância.

Programas como o Pronera, Procampo, Saberes da Terra e
Residência Agrária estão assentados nos princípios e em diversos instrumentos da Pedagogia da Alternância, o que tem levado
a própria academia a compreender e valorizar essa experiência
formativa, especialmente aquelas instituições de ensino superior
que ofertam cursos ligados à educação do campo, cujas estruturas pedagógicas rígidas têm sido frequentemente interpeladas
pela forma como a Pedagogia da Alternância se utiliza dos tempos e espaços formativos.
A Pedagogia da Alternância que anima as aprendizagens e
organiza o trabalho pedagógico nos Ceffas tem como finalidades
articuladas a formação integral dos estudantes e o desenvolvimento do meio socioambiental do território de influência dos
estabelecimentos de ensino. A primeira comporta, além de uma
sólida base científica e tecnológica, capaz de favorecer uma compreensão nítida das relações econômicas e sociais contemporâneas e inserção autônoma no mundo do trabalho, uma formação
humanística pautada na solidariedade, no trabalho coletivo e na
valorização familiar. A segunda busca interferir nas dinâmicas
sociais e produtivas do território originário das famílias que se
associam para a construção e a manutenção do Ceffa.
As famílias associadas numa entidade voltada à manutenção de um estabelecimento de ensino privado de caráter comu98 |
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nitário, que busca a ampliação e a qualificação das condições de
oferta de educação aos seus filhos, constituem um dos meios necessários à consecução das finalidades do Ceffa. O outro meio é a
Pedagogia da Alternância, pressuposto metodológico que articula tempos e espaços de aprendizagens num plano de formação[15],
possibilitando o diálogo fértil e abrangente entre os saberes científicos e o contexto concreto no qual vive o estudante (Figura 1).
Figura 1. Esquema de funcionamento da Pedagogia da Alternância
2) Colocação
em Comum
Meio Vivencial
1) Plano de estudo
Caderno da
Realidade

Tempo de vivência e
do olhar sobre ela

Ceffas

Meio Vivencial

3) Visitas-intervenções
4) Aportes teóricos

Tempo do relatar, do
questionamento

Caderno da
realidade

Tempo do transmitir
e do aplicar, do
refletir novamente

Tempo de resposta dos
esclarecimentos, do “ensino”
dos saberes teóricos
Fonte: Adaptado de Gimonet (2007).

Num processo dinâmico, o estudante é estimulado a observar e interpretar a sua realidade durante o tempo pedagógico
em que convive com a família e, no momento seguinte, já na
escola, é levado a problematizar aquele contexto à luz dos conceitos científicos trabalhados no currículo. Mais tarde, de volta
Os instrumentos que compõem o plano de formação são: plano de estudos, caderno da realidade, colocação em comum, visitas de estudo, intervenção externa, caderno
didático, visita às famílias, projeto profissional do jovem e estágio.
[15]
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à sua comunidade e de posse do instrumental teórico adquirido
no tempo pedagógico anterior, o estudante é incentivado a reinterpretar e intervir no seu território, o que, consequentemente,
possibilitará novas observações e a recolha de outros problemas
que realimentarão um novo ciclo de aprendizagens.
As primeiras EFAs do Amapá não iniciaram suas atividades pautadas pela Pedagogia da Alternância. Embora as lideranças reconhecessem a importância da metodologia e sua ligação
direta ao formato de escola que queriam, a falta de formação
mais profunda não permitiu a utilização dos princípios e instrumentos da alternância pedagógica nos primórdios do movimento. Mais tarde, com a chegada ao Amapá de monitores formados
em Escolas Famílias da Bahia e do Espírito Santo, houve um impulso na ação pedagógica característica das EFAs.

Joel de Oliveira
Diretor da Efapen

“Em 1994, foi solicitado pelo bispo D. João
três técnicos agrícolas para o Amapá. Foi
um italiano, Francisco Tessari, que veio coordenar as escolas e pediu, através do bispo, os técnicos na EFA Catité – Bahia. Entre
os escolhidos estavam eu, Railton e Antônio
Cardoso e, em 1994, embarcamos com destino a Belém e, depois, a Macapá. Quando
chegamos aqui, reunimos com o bispo, que
nos informou que a escola (Efapen) tinha
passado por várias dificuldades por questões políticas e fomos trabalhar na escola
para reerguer. A partir daí começamos um
trabalho de base com as famílias e com as
comunidades, depois conseguimos criar a
associação, pois, juridicamente, a nossa escola não tinha.
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Jorge Dias
Monitor da Efac

“Em 1993, recebi a proposta para trabalhar
na escola agrícola de Afuá e aceitei. Na época, foi a Associação Amigos da Itália (AAI)
que pagou as despesas para a viagem.
Prestei serviço também na escola família
de Pedra Branca, rio Cachorrinho. Comecei
dando aula de matemática e também trabalhando na parte técnica da escola. Despois retornei à escola de Afuá, no entanto,
em janeiro de 1997, a equipe foi dispensada
e a escola fechou por problemas administrativos. […] Passei um período em Macapá
e conheci o senhor Tomé de Sousa Belo, na
época presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do estado de Macapá. Ele
convidou para trabalhar na escola agrícola
que estava sendo construída no município
de Mazagão, comunidade do Carvão.

Manoel (Manuca)
Monitor da Efapen

“Quando nós terminamos nosso curso de
Técnico em Agropecuária, o professor Joel
veio através de uma associação para dar
apoio a Efapen. E eu fui destinado a trabalhar
em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Depois
de dois anos, quando eu retornei de Nova
Iguaçu, o Joel me convidou para também
fazer parte desse projeto aqui. […] Quando
eu cheguei aqui, confesso, foi muito difícil a
questão da adaptação. A situação que a escola se encontrava era bastante precária […].
Quando nós chegamos aqui, fizemos um trabalho de base, porque a escola estava praticamente quase fechada […].
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Por outro lado, formações de professores realizadas em
parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap) e com a
Unefab ajudaram a estabelecer, definitiva e solidamente, a Pedagogia da Alternância como princípio e organização do trabalho
pedagógico nas EFAs do Amapá.
Desde então, as EFAs inauguraram no estado uma forma articulada de lidar com o conhecimento científico e com o saber popular
dos habitantes do campo, capaz de enfrentar desafios pedagógicos
ligados à contextualização do currículo e problemas concretos atrelados ao desenvolvimento produtivo e social das comunidades atendidas pelas escolas. Roça e várzea das famílias dos estudantes ganham
cara de laboratórios, ao mesmo tempo em que espaços de aprendizagem no interior da escola ganham vida e exalam o cheiro de frutas e animais comuns nas propriedades familiares. Numa verdadeira
simbiose de saberes mediados pelo princípio educativo do trabalho,
família e escola dão vida a um projeto educativo com potencial para
incrementar não só a produtividade agrícola local, mas, acima de
tudo, fortalecer a identidade dos sujeitos do campo e incentivá-los a
enfrentar, endogenamente, os desafios de seu desenvolvimento.
A Pedagogia da Alternância é positivamente exaltada por
todos os segmentos que formam as EFAs, os quais colocam em
relevo suas qualidades pedagógicas e seu potencial humanizador.
Nas EFAs, tanto os elementos técnicos ligados à produção, os
conhecimentos científicos que compõem a base comum do currículo, quanto os princípios éticos e os valores que são o alicerce da
formação ali desenvolvida encontram no trabalho o eixo estruturante do processo de ensino-aprendizagem. Entendido como práxis
humana, não reduzido à condição de mercadoria, o trabalho revela
seu potencial humanizador e serve de suporte para arquitetura de
instrumentos e técnicas pedagógicas, ao mesmo tempo que ajuda a
estreitar os elos que unem as diversas áreas do conhecimento e suas
disciplinas presentes no currículo.
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Antônio dos Santos
Conselheiro da Aefapen

“Esse projeto foi um pingo de bênção que
o Senhor derramou na terra do agricultor.

Hildete Souza

Assessora pedagógica voluntária da Raefap
“A Pedagogia da Alternância é uma luz para
a juventude rural!

Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“[…] hoje, sem medo de afirmar, ainda não
vejo no estado do Amapá outra alternativa
de educação para o meio rural. Quem sabe
possa surgir, mas a única educação que
aproxima com a realidade do produtor é a
educação através da Pedagogia da Alternância, trabalhada pelas escolas famílias.
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Joel de Oliveira
Diretor da Efapen

“A Pedagogia da Alternância é uma relação
entre a escola e a família. A participação da
família e a parte agrícola onde os alunos fazem a ligação entre a teoria e a prática. O
aluno vai melhorar a plantação dele através
de uma horta, assim melhora a alimentação,
faz um plantio de cultivos. A Pedagogia da
Alternância vai melhorar o relacionamento
com a família e o aluno, tudo isso é trabalhado dentro da escola.

Gustavo

Egresso e monitor da Efap
“Além da formação técnica, foi a formação
humana. A partir do momento que a gente
começa a estudar aqui, temos que pensar
em todos, não só na gente. Deste modo,
abrindo a nossa mente para a sociedade,
devemos nos importar com todos que estão em nossa volta. Isso foi o que mais me
chamou atenção, a formação humana, foi
bem importante.
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ROTINA DE FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES NA EFA DO CARVÃO
O horário de despertar é às 5h45. Em cada seção escola, há dois alunos coordenadores que ajudam os professores.
Das 6h às 7h, são realizados a limpeza dos banheiros e do
alojamento, o cuidado das galinhas e dos porcos, e o café da
manhã. Das 7h30 às 10h as atividades são em sala de aula,
com um intervalo para lanche entre 10h e 10h30, quando os
alunos voltam para sala de aula. Das 12h às 13h30 há intervalo para o almoço e descanso e, em seguida, os alunos retornam para a sala de aula, onde ficam até as 15h. A partir das
15h duas turmas vão para campo, onde fazem tarefas na roça
de mandioca, cuidam dos suínos, horta ou viveiro, coletam
açaí, pupunha, tudo com orientação técnica. As outras duas
turmas permanecem em sala de aula. Das 17h às 18h há um
intervalo para lazer e esportes, como futebol e voleibol. O
jantar é às 18h. Às terças-feiras e quintas-feiras, há aulas das
19h40 às 21h30. Cada dia, das 7h30 às 7h30 do outro dia,
há um grupo de professores responsáveis de plantão. (Jorge
Dias, monitor da Efac).
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Tal processo pedagógico, desenvolvido com maior ou menor clareza quanto ao papel central do trabalho, guarda profunda
semelhança com a prática educativa das famílias que vivem no e
do campo. Nas populações do campo, de um modo geral, o trabalho continua a ser um valor que figura no centro da cultura, base
da produção e da reprodução do agregado familiar (OLIVEIRA,
2008). Assim, ao mesmo tempo que é o motor da economia, o
trabalho é utilizado como conteúdo e método nas práticas educativas familiares que fundamentam a reprodução de seus traços
culturais, o que, necessariamente, cobra o envolvimento de todos
os membros, de acordo com as possibilidades de cada um, nas atividades produtivas e reprodutivas do grupo (CRUZ, 2010).
Entretanto, o trabalho cotidiano realizado pelo grupo familiar gera saberes moldados na oralidade e na convivência estreita entre pais/mães e filhos (ITURRA, 1990), os quais, quase
sempre a escola convencional, rural ou urbana, ignora e, quando
percebe, quase nunca valoriza, deixando transparecer uma prática que despreza a cultura fabricada no campo. Diferentemente,
nas EFAs, o trabalho orienta a rotina dos estudantes, a organização da ação pedagógica e o tratamento do currículo.
Embora os estudantes sejam envolvidos em uma rotina pedagógica muito intensa nos períodos em que vivem na escola, e
na temporada que estão junto à família tenham que cumprir tarefas investigativas que alimentarão a sessão de estudos seguintes, o
“ofício de aluno” (PERRENOUD, 1995) é encarado com naturalidade por eles. Professores, dirigentes e familiares reconhecem a
importância da estrutura metodológica e o esforço dos estudantes.
Todos parecem concordar que uma formação escolar com qualidade e atrelada aos interesses dos sujeitos que a buscam não pode
abrir mão do rigor teórico-metodológico e muito menos do enraizamento na comunidade, na vida concreta das pessoas.
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Bruna

Egressa e monitora da Efap
“Fora a união entre as turmas, não há brigas entres alunos; ocorrem discussões, que
é comum entre pessoas. A escola tem regimento interno que é seguido, os horários,
não é reformatório, mas o aluno aprende a
cozinhar e até administrar uma empresa. A
escola trabalha a questão dos valores humanos, a interação entre os funcionários e
os alunos.

Paulo Edilson

Pai de egresso da EFA do Carvão e sócio
fundador da Aefam
“O aluno vem para a sala de aula, estuda
todas as disciplinas e logo ele volta para a
casa dele para tirar açaí, pegar peixe, caçar, criar galinha, tomar banho no rio. Esse
aqui é meu filho, quando ele chega em casa
ele vai pegar peixe, ele vai tirar açaí, ele vai
para a roça […] então a diferença da Pedagogia da Alternância é essa, que faz com
que o aluno não perca a sua identidade, ele
continua sendo a mesma pessoa.
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Conceição Miranda
Presidente da Raefap

“O aluno quando está em casa não está de
férias, ele leva um tema, é quando ele fica
estudando dentro da propriedade, comunidade e na família. Ele aprende não só os
assuntos da base comum, mas ele aprende
uma escola para vida. Ele aprende a viver
em sociedade, conviver com a família, ele
não aprende só as disciplinas, ele aprende a
respeitar, cultivar, repassando para os pais.
Tem pais que não trabalham mais a forma
tradicional de agricultura, pois aprenderam
com o filho novas técnicas.

Jesus Trindade

Sócio fundador da Aefaexma
“Eu digo para vocês sem medo de errar, se
a gente olhar no profundo da Pedagogia da
Alternância, e um ensino fundamental para
nossas zonas rurais, ela que dá a essência
da educação. Quando aquele aluno chega
da escola família, ele conversa e tem vontade de plantar, por isso a escola família é
um modelo importante pro meio rural, para
a Amazônia.
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Ao aplicarem o instrumental característico da Pedagogia da
Alternância, as escolas contextualizam o currículo comum e enriquecem-no com a introdução de unidades curriculares específicas
voltadas à dinâmica produtiva local, de modo a tornar a parte diversificada do currículo um aporte técnico que dialoga intensamente com a formação humanística mais geral. Com exceção da
EFA do Pacuí, que já possui autorização do Conselho Estadual de
Educação para oferecer formação profissionalizante, as demais escolas, mesmo que extraoficialmente, garantem uma formação técnica ao incrementarem o currículo comum com ações pedagógicas e unidades curriculares dirigidas à realidade econômica local.
As EFAs, diferentemente do que ocorre nas escolas rurais
convencionais, não sonegam aos estudantes o saber socialmente
construído pela humanidade e expresso, pelo menos em parte, no
currículo da base comum. Compreende-se, ao contrário, que esse
saber, que também pertence aos sujeitos do campo, necessita ser
mediado pela experiência concreta e cotidiana daqueles e daquelas
que vivem nos diversos e complexos territórios rurais do estado.

Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“[…] cumprimos com o currículo oficial, isso
é lei, não pode se descumprir, porém, nós
contextualizamos com a nossa realidade
[…] O conteúdo é muito direcionado a partir da aptidão da região. Nós temos extrativismo, então é trabalhado muito extrativismo, não é que não sejam vistas as outras
atividades, precisamos de um profissional
que conheça o todo, mas também que ele
saiba, tenha conhecimentos aprofundados
da realidade local.
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Entretanto, embora lideranças das associações, de dirigentes das EFAs e de docentes que nelas atuam dominem a
metodologia que suporta a Pedagogia da Alternância, são perceptíveis as tensões e os limites conjunturais, ou mesmo estruturais, que condicionam a realização plena dos objetivos propostos pela metodologia. Em todas as escolas, com maior ou
menor intensidade, verificam-se dificuldades para se colocar
em prática algumas ações previstas nos principais instrumentos da Pedagogia da Alternância.
Quase a unanimidade dos atores que contribuíram com
essa sistematização concorda que um dos principais desafios que
as EFAs enfrentam atualmente e que, sem dúvida, influencia diretamente no desenvolvimento da proposta pedagógica é a formação docente. Dependente de um quadro de professores que,
em sua maioria, é cedido pelo governo do estado, extremamente

Registro em sala de aula no início das
atividades escolares na EFA do Carvão.
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suscetível à rotação devido à modalidade de seus contratos de
trabalho, com formação inicial carente de contato com a Pedagogia da Alternância e forte traço disciplinar, as EFAs, com o apoio
da Raefap, são obrigadas a cumprir a recorrente tarefa de proporcionar uma formação aos seus docentes, que, devido à alta
rotatividade, nem sempre avançam a níveis mais elaborados de
compreensão da proposta pedagógica.

Pedro Ramos

Coordenador regional do CNS
“Com o passar do tempo, as escolas foram
enfraquecendo e a pedagogia também. As
escolas, em sua maioria, completam seu quadro de professores com professores da escola convencional, eles não são preparados
para lidar com a Pedagogia da Alternância,
principalmente porque a Pedagogia da Alternância se assenta sobre as dimensões, a
pesquisa iniciante na sua dimensão educativa e a educação na sua direção de pesquisa.
Quando isso é entendido pelo professor, ele
vai começar a montar o material pedagógico,
a cartilha da realidade com próprios instrumentos da escola. Isso significa que quando esses instrumentos estão funcionando, o
aluno vai para o interior, lá ele conversa com
o pai dele sobre o roçado, que aqui plantamos esse roçado, e o tamanho. De forma que
quando esse aluno retorna traz material para
a percepção de português e matemática. Por
que ele trabalha com hectares e medidas,
com a percepção da geografia, por que ali é
uma área geográfica, e a ciência pode ser a
partir das plantas.
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Hildete Souza

Assessora pedagógica voluntária da Raefap
“Se os instrumentos de fato têm a aplicabilidade nas nossas escolas, não é como deveria, eles não utilizam os instrumentos de
uma forma que a Pedagogia da Alternância
coloca. Até porque tem vários tipos de alternância, e a que eles utilizam não é uma
alternância integrativa. […] Por que não estão utilizando, por que não estão fazendo e
aplicando? Alguns dizem porque não tem
condições, e esbarram na questão da formação. Se nossos professores não tiverem
uma formação em alternância, como eles
vão aplicar se eles não conhecem? Contamos muito com professores que têm na nossa rede pública. Eles acham que pegando
o livro e montando o plano eles vão dar as
aulas deles. E a Pedagogia da Alternância é
o inverso, você tem de buscar primeiro ver
e depois se confrontar com o que a ciência
vem te dizendo. […]. Nossos professores
ainda estão muito fechadinhos nas caixinhas
deles, na disciplina e no ambiente deles, e
a questão da Pedagogia da Alternância vai
além disso, ela diz que tu tens que se abrir
para tudo o que está ocorrendo!

Jorge Dias
Monitor da Efac

“Até hoje tem professor que ainda não entende o que é a Pedagogia da Alternância,
apesar de terem mais de 10 anos trabalhando na escola família. Não é fácil, ela tem os
critérios avaliativos qualitativo, por seções
familiar ou escolar. […] Quanto à questão
continuada, nunca sai do primeiro módulo,
pois sempre ocorrem mudanças de funcionários, que acabam tendo só a formação
inicial e não dando continuidade à formação de formadores.
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Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Quando o professor não tem essa formação é muito difícil porque ele não entende
de Pedagogia da Alternância. Hoje a gente
vem perdendo, desde 2008, quando o governo do estado passou a passar esses professores para a gente, porque quando era
CLT, Raefap, tinham as formações todo ano,
mas aquele professor já estava na escola,
ele já entendia o que era Pedagogia da Alternância. Hoje o professor vem cedido do
estado e não tem esse conhecimento, isso é
uma perda muito grande para a gente.

A fixação de um quadro docente nas EFAs que possibilite a
execução de um plano de formação continuada é crucial para o
bom desenvolvimento da Pedagogia da Alternância e o adequado funcionamento das escolas, uma vez que a proposta pedagógica é o seu principal diferencial e o eixo central de sua ação educativa. Enfrentar a elevada rotatividade docente da base comum
é um desafio urgente, que nas condições atuais de dependência
do governo do estado nesse campo, infelizmente escapa à ação
exclusiva das escolas ou mesmo da própria Raefap. O estabelecimento de um intenso debate com o poder público estadual
visando à construção de um protocolo que oriente a lotação de
professores nas EFAs parece ser, nesse momento, a alternativa
possível para o enfrentamento dessa questão.
Outros fatores, entretanto, condicionam a execução de
uma Pedagogia da Alternância mais genuína. Nascidas da mobilização coletiva de famílias e lideranças do movimento social
e estruturadas sobre uma concepção de educação que valoriza o
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estreito relacionamento com as unidades familiares das comunidades a que servem, as EFAs têm encontrado dificuldades nos
últimos anos para manter fortalecido os laços originais que as
prendem aos movimentos sociais e às famílias de seus alunos.
Muitos depoimentos seguem nesse sentido e apontam, por
um lado, o esvaziamento do protagonismo das famílias nas EFAs,
que, paulatinamente, deixaram de executar ações voluntárias em
seu interior, como era comum nos anos iniciais do movimento
e, por outro, a dificuldade das escolas em realizar as visitas de
estudo previstas nos seus planos de formação devido à escassez
de recursos financeiros verificada nos últimos anos ou, ainda,
graças à ampliação da área de abrangência das escolas. Essa realidade é explicitada na fala abaixo:

Jorge Dias
Monitor da Efac
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“Antes, as famílias tinham uma participação melhor na escola. De certo tempo temos tido uma dificuldade; devido ao raio de
abrangência, nossa escola foi perdendo as
suas características de escola família. Porque hoje não estamos conseguindo fazer
o instrumento da Pedagogia da Alternância, em decorrência dos alunos serem de
Gurupá-PA, Vitória do Jarí, Laranjal do Jarí,
Abacate da Pedreira, dificultando a relação
das famílias com a escola. Pois não temos
condições de fazer as visitas para conversar
com as famílias e trazer elas para a escola,
estamos perdendo esse instrumento. […]
A família não vai à escola e nem a escola
vai à família. A escola tem que conhecer
a realidade da família, e isso não estamos
conseguindo fazer. […]. Nós não estamos
aplicando devido às condições financeiras
não favoráveis para a realização dessa ferramenta. Estamos com dificuldades para as
visitas, não temos combustível e transporte, os recursos financeiros para trabalhar a
Pedagogia da Alternância. Muitas das vezes
usamos nossos próprios recursos.
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Assim como ocorre com as famílias, parece haver certo
distanciamento das EFAs, individualmente, ou mesmo da Raefap dos movimentos sociais do campo, inclusive daqueles que
estiveram desde o momento inicial da concepção e construção
das Escolas Famílias no Amapá.

Ana Cláudia

Professora da Unifap
“Há um distanciamento das escolas. Em
muitos momentos cada uma atua isoladamente, por fora da Raefap. As escolas não
conseguem agir continuamente em união.

Hildete Souza

Assessora pedagógica voluntária da Raefap
“A gente percebe que até hoje a Raefap
nunca conseguiu unir de fato essas escolas
como deveria, quer dizer, apesar de ter objetivos, sempre uma escola puxa para um
lado e a outra para o outro.
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Pedro Ramos

Coordenador regional do CNS
“O currículo extracurricular da Pedagogia
da Alternância permite abertura para que
a gente discuta as questões da organização social, sindical, da economia solidária.
No entanto, nas escolas da Resex, isso já foi
mais debatido, com bastante frequência, só
que há mais de 6 anos que não tem acontecido.

Joaquim Belo
Presidente do CNS

“As escolas famílias nascem da luta do movimento social, e quando chega um dado
momento isso é ignorado. Aí pra mim foi
o grande erro, a grande fragilidade das escolas famílias. Porque, onde é que está a
força? Porque ela nasce do movimento sindical e a CPT, e a Igreja. Era o braço de sustentação política das escolas famílias, por
isso tinha aquela força.
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A desestruturação ou subutilização dos laboratórios de
campo instalados no interior das EFAs também aparece como
um ponto frágil no atual momento por que passam as escolas.
Muitos depoimentos sobre esses espaços dão conta do vigor com
que eram utilizados pelos estudantes em aulas práticas e de sua
importância não só pedagógica, mas também econômica, haja
vista que, em várias escolas, havia produção excedente que era
direcionada ao refeitório ou ao mercado local para ser vendida. Atualmente, porém, eles se encontram desativados ou funcionando precariamente dada a crise financeira experimentada
pelas EFAs nos últimos anos. Tal fato, como não poderia deixar
de ser numa escola com forte conteúdo profissionalizante, apesar
do esforço dos monitores, tem ocasionado uma relação menos
enfática dos estudantes com a parte técnica de sua formação.
As EFAs, é visível, têm encontrado muitos obstáculos para
continuar em funcionamento e para oferecer formação profissional e humana aos jovens e adolescentes das diversas comunidades rurais do Amapá. Mas, como as pessoas que vivem da
terra, das águas e das florestas, as EFAs são resilientes e, por isso,
continuam com as portas abertas, acolhendo os filhos dos trabalhadores do campo e contribuindo com o desenvolvimento do
meio rural do estado do Amapá.

Área da EFA Perimetral Norte
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Jorge Dias
Monitor da Efac

“Os laboratórios de campo estão todos desativados, não conseguimos manter nossa
estrutura. Tínhamos fábrica de ração, para
alimentar 10 matrizes suínas e 1.200 frangos nos galpões, viveiro, horta, roça de feijão e milho, cultivo de banana. Não conseguimos manter os animais, porque tivemos
que vender para cobrir outras dívidas, e foi
dificultando nosso trabalho. Estamos com
nosso trator quebrado, e arrecadamos os
recursos para o conserto por meio da venda de suínos e da farinha.

Juraci

Presidente da Aefaexma
“Um dos meus maiores sonhos é ver a escola como eu vi em 2005, com seus laboratórios todos funcionando. Hoje a gente
não tem, e com isso a gente tem uma perda
muito grande do aprendizado dos alunos,
porque eles vêm em busca desse aprendizado e a gente não tem para oferecer, oferece só na teoria, mas a prática não tem.
Quando vemos as coisas na teoria não é a
mesma coisa de se ver na prática, na prática a gente está pegando, fazendo.
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Anilda Silva
Diretora da Efac

“Em 2009, todos os laboratórios de campo
funcionavam, hoje temos uma pocilga com
três porcos e um aviário parado. A única
coisa que está bonita é a roça de mandioca.
Pois não temos como manter, tudo depende da parte financeira.

Momento de pesquisar e
compartilhar o conhecimento.
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6 • Contribuição
das EFAs para o
fortalecimento da
agricultura familiar
A princípio, a escola possui o papel central de promover a escolarização e disseminar os conhecimentos
científicos acumulados historicamente pela sociedade.
Porém, no caso das escolas famílias, além dessa tarefa,
que lhe é eminente pela condição de ser escola, ela consegue influenciar profundamente no entorno de sua estrutura física. Este aspecto é inerente às escolas do campo,
que atuam com uma metodologia que possibilita que o
processo educativo transcenda os “muros” da instituição
e tenha rebatimento na comunidade.
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Neste tópico, refletiremos sobre a contribuição das escolas famílias para o fortalecimento da agricultura familiar e do
agroextrativismo no Amapá. Essa contribuição foi observada em
duas vertentes: a) na influência direta na produção das famílias;
e b) na formação profissional dos jovens.
6.1 Influência na produção nos estabelecimentos
das famílias
O trecho abaixo descrito por Aldemir revela a relação direta entre a formação nas escolas e a produção agrícola e agroextrativista. No currículo das escolas famílias, além das disciplinas
tradicionalmente trabalhadas no ensino fundamental e ensino
médio, inclui-se na parte diversificada a disciplina de produção
familiar ou agroextrativismo familiar. Esta inserção possibilita a
articulação entre o ensino propedêutico e o trabalho – que possui ênfase nos sistemas de produção relacionados ao território
em que as escolas estão inseridas. Esse aspecto, por si só, rompe
de imediato com uma formação desconectada da realidade dos
jovens, normalmente encontrada nas escolas.

Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Nós trabalhamos uma disciplina que é
muito importante nesse processo, que é de
produção familiar; você não vê isso nas escolas públicas. Produção familiar é onde o
professor tenta trazer o máximo dessa disciplina para a realidade do aluno, para que
ele possa compreender a importância disso
para quando ele voltar para a sua realidade, que na propriedade dele o pai dele vive
do extrativismo do açaí, vive da agricultura,
vive da pesca....

122 |

EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
A experiência histórica das Escolas Famílias do estado do Amapá

O trabalho como princípio educativo não somente ajuda
na contextualização do processo de formação, no seu sentido
mais amplo, mas também tem influenciado na forma como os
jovens modificam seus sistemas de produção na relação dialética
entre ensino-trabalho no âmbito escolar e laboral no estabelecimento familiar.
A escola tem capacidade de socializar a família – ou seja,
influenciar no conjunto dos membros de um grupo familiar, e não
apenas no que participa diretamente do ato educativo. A família
muda a forma de interagir com os agroecossistemas de acordo
com o que o jovem aprendeu na escola, incorporando técnicas, experimentando, adaptando, inovando e produzindo conhecimentos “híbridos” (científico + sabedorias camponesas), frutos dessa
relação construída entre escola-jovem-família-estabelecimento.
Estudo desenvolvido por Cruz (2010), em uma escola rural
do nordeste do Pará, demonstrou que o currículo estava voltado
a reforçar um projeto de modernização e desenvolvimento rural
que exclui o jovem do campo e o direciona para formação de mão
de obra para o capital. Nas Escolas Famílias do Amapá, percebemos uma negação a esta máxima e a busca por uma formação
que valorize a identidade dos jovens do campo e possibilite uma
formação ao mundo do trabalho, conforme nos relata Osvaldo (p.
122), egresso da EFA do Pacuí, em entrevista em junho de 2016.
Essa formação articulada ao trabalho como princípio educativo é realizada diretamente a partir do currículo da escola,
na qual os estudantes desenvolvem atividades práticas durante o
Tempo Escola nos espaços de produção ou, como são chamados
pelos monitores, nos “laboratórios didáticos”.
A narrativa descrita pelo monitor Jorge expressa o desenvolvimento do currículo ao longo dos anos no ensino médio e
as atividades desenvolvidas em cada período de formação. Esses
laboratórios são fundamentais na estratégia de ensino das escoEDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA:
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Osvaldo

Egresso da Efap e extensionista do Rurap
“Tenho observado que os alunos da EFA
acabam o ensino e voltam para trabalhar
na comunidade. Então, para mim, não houve dificuldade, pois a escola trabalhou tudo
isso no ensino. Os alunos são incentivados
pelo aprendizado da EFA, têm disciplinas
voltadas para a organização, gestão e administração das organizações sociais. E as
escolas normais são disciplinas comuns da
cidade, e não prepara o aluno para o meio
rural, o que acaba não despertando o interesse desses alunos pela sua propriedade e
comunidade.

Jorge Dias
Monitor da Efac

“Trabalhamos com disciplinas do núcleo
comum. Trabalhamos educação familiar, a
produção familiar, que é dividida em extrativismo, agricultura e zootecnia. O currículo gerado é trabalhado no primeiro ano, o
extrativismo do açaí, manejo da capoeira,
castanha, os recursos florestais. No segundo ano, a parte agrícola; já no terceiro, a
elaboração do projeto técnico profissional,
onde o aluno mesmo escolhe o tema, pode
ser em grupo ou individual.
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las famílias, seja pela materialização da prática do trabalho, seja
pela possibilidade de experimentação de novas tecnologias nos
agroecossistemas das famílias.
Porém, observamos nas visitas às escolas uma dinâmica
de educação pelo trabalho muito mais intensa, materializada
no cuidado com todos os espaços da escola (banheiros, alojamentos, salas de aula, refeitório) e também no cuidado com si
mesmo. Os jovens são levados a assumir a responsabilidade pelo
conjunto das atividades desenvolvidas na escola, o que possibilita um amadurecimento intelectual e coletivo perante os desafios
da vida prática dos estabelecimentos rurais. Esse aspecto ficou
demonstrado no diálogo com alguns pais entrevistados, que relataram como um ganho na formação adquirida nas EFAs este
espírito de responsabilidade e disposição para as tarefas “domésticas”, independente do sexo (homens e mulheres desenvolvem
as mesmas tarefas na escola).

Respeito, solidariedade e responsabilidade.
Aspectos vivenciados na rotina das EFAs.
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Levantamento de dados na Escola
Família Agroextrativista do Cedro.

Outro diferencial em relação à perspectiva da produção
diz respeito à aplicação quase que imediata dos conhecimentos
apreendidos. Os jovens, em geral, não esperam finalizar o ano
ou mesmo os estudos para experimentar ou realizar atividades
apreendidas em seus estabelecimentos familiares. A alternância
pedagógica possibilita que os jovens estejam constantemente
com suas famílias, o que facilita esse processo de disseminação,
quando há condições objetivas para isso.
No entanto, esse processo formativo das Escolas Famílias do Amapá possui contradições, observadas no âmbito das
entrevistas realizadas. A primeira tem a ver com a dificuldade
que, muitas vezes, os jovens possuem para implementar novas
atividades em seus estabelecimentos agrícolas, relacionada com
o “embate” intergeracional que ocorre com os pais. Essas dificul126 |
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dades também foram observadas no trabalho realizado por Sousa (2015), o qual demonstra que os jovens, após passarem por
momentos formativos, encontravam barreiras para seguir seus
projetos de produção nos estabelecimentos familiares. Uma das
alternativas observadas foi a proposição de experimentações em
pequenas áreas do estabelecimento, introduzindo as práticas de
forma mais gradual e demonstrando aos pais a sua eficácia.
Outra contradição observada está relacionada à própria lógica de desenvolvimento das atividades na propriedade por falta
de recursos para sua implementação. Sousa (2015) demonstrou
em sua tese de doutorado que mesmo o jovem possuindo uma
educação que fortaleça a identidade camponesa e proponha uma
agricultura de base ecológica, ela sozinha [a educação] não é capaz
de manter o jovem no campo, caso este seja seu desejo. Há necessidade de outras políticas públicas que deem condições ao jovem
de se afirmar enquanto agricultor familiar. Políticas como reforma
agrária, crédito adequado, mercados institucionais são exemplos
inequívocos das demandas apresentadas pelos jovens. Os professores das EFAs reforçaram essa ideia em suas entrevistas.

Joel de Oliveira
Diretor da Efapen

“Temos que buscar apoio e projetos para
fortalecer o jovem do campo. Temos buscado alguns projetos por meio do Pronaf,
Rurap, mas ainda é muito pouco. A necessidade de fazer um curso de empreendedorismo rural, exclusivamente para os alunos
do terceiro ano que estão concluindo. Mostrar para os jovens um caminho.
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Porém, mesmo com essas dificuldades, os jovens seguem buscando alternativas e realizando em maior ou menor
medida a aplicação prática das técnicas apreendidas na escola
em seus estabelecimentos familiares. Como exemplo, a Sra.
Maria José Rigamonti ressaltou que, antes da EFA do Pacuí,
só se plantava mandioca nas comunidades do entorno da escola, e hoje há uma maior diversificação da produção das propriedades da região. Os pais não acreditavam no trabalho dos
filhos, pois era diferente do que normalmente praticavam.
Contudo, aos poucos, foram cedendo às experimentações e
aprendendo com os filhos novas formas de gestão e manejo
dos agroecossistemas, introduzindo frutíferas e realizando o
manejo do açaizal.
Em estudo recente realizado pelo IEB com as famílias
vinculadas às EFAs (IEB, 2016), identificou-se nos agroecossistemas uma grande diversificação de atividades produtivas. Foi
criado um Índice de Diversificação (ID), que mediu o grau de
diversificação dos estabelecimentos familiares a partir da quantidade de atividades produtivas desenvolvidas (cultivo, criação
e extrativismo), variando de um a mais de oito. Quanto maior
a quantidade de atividades produtivas, mais diversificado era o
estabelecimento. A diversificação é um aspecto característico
de agriculturas que não passaram por processos de modernização agroquímica. No entanto, o que chama a atenção é a disseminação de atividades antes inexistentes nos territórios a que
as escolas estão vinculadas (Tabela 2).
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Tabela 2. Índice de diversificação da produção dos agroecossistemas das famílias vinculadas às EFAs do Amapá
Escola
Efap
Efac
Efam
Eface
Efapen
Total
Índice ID

Nº de
Famílias
30
27
40
30
13
141
100%

AT 1-2

AT 3-5

AT 6-7

5
0
0
1
2
8
5,7%

13
1
7
1
4
26
18,4%

6
3
5
0
3
17
12,1%

AT mais
de 8
6
23
28
28
4
89
63,1%

Fonte: IEB (2016). Legenda: AT: Atividades produtivas por família; ID: Índice de diversificação
do agroecossistema.

A tabela 2 mostra que a maior parte dos estabelecimentos
familiares possui mais de seis atividades produtivas por família
(75,2%). Essa diversificação da produção é estratégica para a reprodução social e econômica das famílias, pois, além de gerar
maior autonomia em termos de consumo (alimentação), possibilita certo equilíbrio econômico dos estabelecimentos, por
construir uma base de recursos autocontrolados que garante
maior resiliência aos agroecossistemas (PLOEG, 2008).
Nos últimos anos, esse processo de diversificação da produção está associado à disseminação de um conjunto de práticas
de base ecológica (muitas delas já desenvolvidas pelas famílias)
que foram sendo assumidas pelas escolas na perspectiva do enfoque agroecológico. Conforme relato de lideranças, o conceito de
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agroecologia foi introduzido em função do próprio debate sobre
o desenvolvimento rural apontar para uma necessidade de unificação das lutas em torno de um projeto de desenvolvimento
que valorize a produção familiar e a manutenção dos recursos
naturais, defendido pelos movimentos sociais no Amapá, especialmente aqueles ligados aos povos e comunidades tradicionais.
O depoimento de Pedro Ramos, liderança histórica do CNS, é
revelador nesse aspecto.

Pedro Ramos

Coordenador regional do CNS
“[...] Se a gente for se aprofundar no desenvolvimento que a gente quer, é a agroecologia pura…Por exemplo, na questão do peixe a gente descobre o que nós temos não
é suficiente para atender o mercado e nem
a nossa alimentação. Qual seria o segundo passo: produzir alevinos para repovoar
esses igarapés e esses rios. Mas isso seria
o suficiente ou seria necessário trabalhar
também com a criação de peixes? A gente
começa a encarnar a agroecologia…É preciso adensar os açaizais, os castanhais e seringais. Não estou falando plantio agrícola,
mais de adensamento. A gente precisa ter
canteiros e sementeiras para preparar as
mudas e fazer esses adensamentos. Esses
enriquecimentos desses castanhais, isso é
agroecologia [...]
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Em 2014, conforme visto no tópico sobre a história das
EFAs no estado, criou-se a Escola Família Agroecológica do
Macacoari (Efam) em Itaubal, município próximo a Macapá. A
escola fica localizada em uma área de várzea, onde o agroecossistema se “mistura” com a paisagem natural. No início, a proposta era criar uma escola diferente, e buscaram na nomenclatura
essa diferenciação. Porém, logo se identificaram com as ideias da
agroecologia e sua aplicabilidade na região, conforme nos relata
Aldemir (p. 130), um dos idealizadores da Efam.
No entanto, ao estudarem sobre as propostas do movimento agroecológico, perceberam que seria um grande desafio sua
implantação naquele espaço, mesmo sabendo que grande parte das práticas vivenciadas pelas famílias da região já dialogava
com os princípios da agroecologia.

Cultivo de hortaliças em canteiros suspensos.
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Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Aí fomos estudar a essência da agroecologia e vimos que tinha tudo a ver com a
nossa região e que precisa ser trabalhado,
essa é a grande questão, não é pelo fato
de nomenclatura. Quando escolhemos a
temática é porque precisa ser muito trabalhado dentro da nossa região, que é a
agroecologia.

Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Ela é desafiadora, professor. Nós estamos
passando por um processo de sucessão de
produtores que nunca ouviu nessa temática, agora a escola família vem com essa
proposta de agroecologia, e o que é isso?
Como que a gente vai correlacionar com
o fazer do produtor? Algumas situações o
produtor até faz, mas desconhece da prática da agroecologia. Nesse sentido, é dentro do dia a dia e das possibilidades fazer
essa interação com os produtores e com as
famílias e mostrar para ele que o que ele
já faz é um pouco da agroecologia. Nós só
precisamos é fortalecer essa prática e dizer
para ele que é agricultura, é, mas com esse
viés da agroecologia, esse cuidado com o
meio ambiente, ter esse cuidado de não
fazer essa aplicação do adubo, defensivos
químicos para fazer esse controle das pragas e doenças da lavoura, tentar fazer de
forma natural, com produtos produzidos na
propriedade, e isso é possível.
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Aspecto também importante na disseminação das práticas
produtivas de base ecológica foi a valorização dos saberes culturais e políticos dos agricultores familiares. Um dos exemplos
importantes observados é o “regime de mutirão” – cultura de solidariedade bastante utilizada na origem das EFAs – para a construção das escolas, mas que foi se perdendo ao longo do tempo.
A escola do Macacoari tem utilizado essa prática em muitas atividades da escola, como o manejo dos açaizais pertencentes à
área produtiva da Efam.

Paulo Edilson

Pai de egresso da EFA do Carvão e sócio
fundador da Aefam
“Sem a parceria das comunidades não teríamos conseguido construir a escola. A
união de forças foi o nosso maior trunfo.

A Embrapa também tem incentivado a prática de base
ecológica juntamente com a Universidade Federal do Amapá,
realizando capacitações e apoiando a melhoria dos laboratórios
didáticos de algumas escolas. Porém, com a crise vivenciada
pelas escolas nos últimos anos, essa importância no fortalecimento da agricultura familiar vem perdendo terreno. Grande
parte dos laboratórios que dão suporte às atividades de formação está desativada por falta de recursos para manutenção, o
que dificulta a formação prática dos jovens e a disseminação
para as famílias. Esse é mais um grande desafio que as EFAs do
Amapá estão enfrentando.
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6.2 Formação profissional do campo para os
jovens: entre o “ficar” e o “sair”
Parafraseando a professora Elisa Guaraná, que discute em
sua tese de doutoramento um dos dilemas da juventude do campo nas representações sociais – entre ficar no espaço rural ou ir
para o espaço urbano (CASTRO, 2005) –, podemos dizer que
essa também é uma questão constantemente presente nos discursos dos sujeitos envolvidos na experiência de educação nas
EFAs do Amapá. O debate sobre para onde deve caminhar a formação e qual a melhor forma de medir sua qualidade sempre requer avaliar qual o destino que os jovens tomarão após sua saída
da escola. Porém, é quase consenso a importância das escolas no
campo, com uma pedagogia que possibilite aos jovens a permanência na escola.

Joel de Oliveira
Diretor da Efapen

“Eu não conheço outro projeto que venha
fortalecer o jovem no campo que seja tão
bom, porque, quando ele entra na escola
família, passa a ver uma gama de conhecimento. Exclusivamente com respeito à terra e à natureza.
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Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Na minha análise, se eu não tivesse a educação que eu tive nas escolas, na época se
meu pai não tivesse tido a brilhante ideia
de me colocar para estudar na escola do
Carvão, não teria o prestígio ou a educação
que eu tenho para discutir qualquer projeto
para o meio rural.

As narrativas de Joel e do egresso da EFA do Carvão sobre
a importância da formação dos jovens nas EFAs deixam clara
a relação estabelecida entre a educação e o projeto de vida dos
jovens do campo. O diferencial encontrado nas escolas famílias
em relação às escolas rurais é exatamente essa afinidade com a
realidade. A formação profissional do campo, termo cunhado
por Caldart (2009), não somente possibilita que o jovem tenha
uma educação vinculada à sua cultura e ao seu território, mas,
fundamentalmente, favorece a formação das lideranças para o
campo.

Hildete

Assessora pedagógica voluntária da Raefap
“Houve egressos que chegaram a vereadores, se destacam quando participam de
espaços, eventos, não ficam calados. Possuem envolvimento político nos municípios,
discutem a concepção política, assumem
cargos públicos.
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A formação crítica dos jovens possibilita a participação em
cooperativas, associações, sindicatos e movimentos sociais. Um
dos princípios da formação dos jovens é o que os monitores chamam de empreendedorismo rural – incentivo para que os jovens
sejam donos de seus negócios. Contudo, nos últimos anos, de
acordo com alguns depoimentos, as escolas famílias vêm perdendo a capacidade de formação mais política dos jovens, se distanciando dos movimentos.

Joaquim Belo
Presidente do CNS

“As EFAs formaram muitas lideranças, infelizmente grande parte não tem essa mesma
concepção de que nós somos os sucessores desse processo e se a gente não se
empoderar do dia a dia, das discussões que
estão sendo propostas, jamais a gente vai
ter a possibilidade de mudar essa realidade.

A inserção dos jovens no “mercado de trabalho” também
apareceu como um elemento forte na definição da qualidade das
escolas. Os indicadores de “sucesso” da escola passam a ser o ingresso no serviço público ou mesmo a aprovação em processos
seletivos para as universidades. Isso é mesclado com a permanência do jovem em seus estabelecimentos familiares. O “ficar”
e o “sair” nem sempre são lineares e definitivos. Há idas e voltas
constantes e o cumprimento de outros papéis no campo além de
agricultor familiar apenas.
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Joel de Oliveira
Diretor da Efapen

“Na maioria dos nossos jovens que concluíram o curso nas escolas, vejo que eles
atuam na comunidade. Por exemplo, hoje,
no concurso do Rurap [órgão público de
assistência técnica do estado], tivemos ex-alunos que passaram. Acredito que 25 são
oriundos da escola família.... Se você comparar um grupo de jovens de fora da comunidade com um grupo de jovens da escola família, você vê a diferença. Os jovens
participam da vida da comunidade, pois
muitos dos jovens que passaram por aqui
estão ligados ao Rurap e à comunidade, em
serviço para Embrapa, e outros trabalham
no sindicato rural. Isso é muito importante.
Hoje temos 28 ex-alunos que ingressaram
no ensino superior e outros são colegas de
trabalho, como os professores de português e literatura, geografia, de técnica de
produção de campo. Isso é uma satisfação,
ter um grupo que aprendeu e retornou. Temos 16 ex-alunos que trabalham em órgãos
públicos e muitos são empreendedores.

Outro aspecto importante no acesso à educação nas EFAs diz
respeito à formação para atuar nos estabelecimentos agrícolas. Muitos jovens também voltam às suas famílias para desenvolverem atividades agropecuárias e se reproduzirem social e economicamente.
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Sr. Tomé Belo

Sócio fundador da Aefac

“Tem muitos alunos que saíram daqui, não
quiseram trabalhar fora, optaram por trabalharem nas suas propriedades. Tem vários casos em Mazagão. Tem um menino do
Pará que tem seis hectares de açaí produzindo, três tanques de peixe e cria suíno.

Jorge Dias
Monitor da Efac

“Tem um ex-aluno que fez o ensino fundamental, médio e o técnico e não quis trabalhar empregado. Hoje ele trabalha vendendo açaí, ele aproveita a polpa do taperebá,
incentivado pela escola. E outras famílias
também da Foz do Mazagão vivem do trabalho na propriedade e entregam produtos
para o PAA. Famílias do Rio Preto também
vivem da produção da sua propriedade, incentivados pela escola.
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Percebe-se que a educação proporcionada pelas EFAs do
Amapá, apesar de suas contradições e dificuldades, tem possibilitado que os jovens tenham opções em seu caminho de vida. Os
projetos profissionais da juventude já não se limitam apenas ao
aspecto produtivo nos estabelecimentos agrícolas. A continuidade dos estudos também é uma busca evidente. A ampliação
do acesso às universidades públicas incentivou muitos jovens do
campo a continuarem se qualificando após o ensino médio realizado nas EFAs. E, em alguns casos, eles têm retornado para assumir as direções das associações mantenedoras, ser monitores
e até mesmo assumir cargos na assessoria técnica nas comunidades de origem.
Alguns desses jovens têm assumido funções nas organizações sociais e sindicais de seus municípios, assim como liderado processos de comercialização inovadores, como os mercados
institucionais. Desse modo, as escolas têm apresentado aos alunos caminhos e possibilidades para poderem sonhar com a melhoria da qualidade de vida deles próprios e de seus familiares.

Foz do rio Macacoari.
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7 • Lições e desafios
encontrados
Todo fato social construído historicamente e de
maneira coletiva gera um conjunto de aprendizados e lições para aqueles que o vivenciaram. Esses “achados” devem ser socializados e disseminados para outros grupos
sociais, sem a intenção de que sirvam de “receita pronta”,
mas na perspectiva de inspirar e contribuir para a geração de novas experiências e iniciativas de educação diferenciada na Amazônia e no Brasil.
Inicialmente, é importante ressaltar que esta experiência é fruto de um movimento de pessoas pouco escolarizadas em prol da educação enquanto direito para os
filhos. A história das EFAs no Amapá não foi pautada por
um projeto externo, mas pelos próprios trabalhadores e
trabalhadoras rurais que vivenciavam as dificuldades na
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educação formal no estado em seu tempo e projetaram outra
possibilidade a partir de sua auto-organização e capacidade de
articulação com diferentes atores políticos dispostos a contribuir
com essa luta e realizar uma educação diferenciada no estado. É
um movimento intergeracional de luta pelo direito à educação.
É com esse espírito que faremos uma reflexão sobre as lições e os desafios apreendidos neste processo de sistematização
da experiência histórica das Escolas Famílias do Amapá.

Grupo do seminário que comemorou os 25 anos das
EFAs no Amapá. Abaixo, grupo pioneiro que discutiu o
início das escolas do campo no estado.
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Conceição Miranda
Presidente da Raefap

“É uma faculdade que fiz sem receber diploma, um conhecimento muito rico, que
quando você entra não acredita, e hoje
você acredita na Pedagogia da Alternância.
E tenho certeza que se voltasse na minha
infância seria uma escola que eu queria
para mim, e uma escola que aconselho para
qualquer jovem. Nunca vi um aluno da escola família na mão da polícia, mais vi adolescente sair da mão da polícia e vir para a
escola família e virar homem de bem. Esse
é o melhor legado que eu levo para mim.

7.1 Aprender com a prática é necessário
No início da construção das EFAs, as comunidades do
entorno eram mais participativas, pois as famílias se envolviam
diretamente nas diferentes etapas de implementação das escolas, por meio de mutirões, serões e revezamento de pais e mães,
com o intuito de efetivar o projeto pensado para as comunidades. Com o passar do tempo, esse envolvimento foi diminuindo,
especialmente quando o Estado passou a financiar quase toda
a estrutura de funcionamento das escolas. Porém, é importante
dizer que, apesar da participação menos ativa nas ações das escolas, as famílias estão sempre presentes.
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Conceição Miranda
Presidente da Raefap

“O relato de dona Nazira [liderança antiga
na construção da Efapen] sobre a construção do primeiro prédio da escola, com
o uso de latas de querosene para fazer a
comida. E hoje você vê prédios de alvenaria
construídos e alojamento. São estruturas
novas, isso foi uma grande conquista.

Uma das lições identificadas no seminário de restituição
da sistematização foi a importância da participação permanente
das famílias na escola e em sua administração, ou seja, é necessário envolver mais as famílias a partir de encontros permanentes. Observou-se, ainda, que, apesar das dificuldades e desafios,
as EFAs têm conseguido formar novos dirigentes, os quais têm
assumido papéis importantes à frente das escolas, cooperativas
e organizações sociais. Por outro lado, percebeu-se que houve
um distanciamento entre as EFAs e a formação mais política dos
jovens, no sentido de fortalecimento dos movimentos sociais e
sindicais nos últimos anos.
É notório que os estudantes que passaram pelas EFAs, de
alguma forma, têm influenciado nos sistemas de produção de
suas famílias, seja com a introdução de novas atividades – como
o manejo de açaí, a criação de pequenos e médios animais –, seja
com a disseminação de novas tecnologias aprendidas na escola.
Há uma valorização da identidade da agricultura familiar e do
agroextrativismo nas escolas e a permanência no campo parece
ser um ganho da formação. Porém, nos discursos sobre a formação dos jovens nos últimos anos, a ênfase dada ao jovem que
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passa no vestibular ou em algum concurso público parece ser
maior do que àqueles que permanecem no campo.
Sobre o atual momento das EFAs, a Raefap não aparece como
uma instituição articuladora/representativa do conjunto das EFAs
nos discursos de professores e lideranças das associações mantenedoras, especialmente nos últimos anos, com o agravamento da
crise financeira. Há diferentes estratégias de manutenção das atividades escolares entre as escolas. Isso, muitas vezes, dificulta a construção de uma unidade em torno de uma proposta mais clara de
enfrentamento da crise para além do apoio do governo do estado.
Ademais, constatou-se que os laboratórios das escolas não
possuem condições de autossustentar financeiramente as atividades de educação, pois necessitariam de grande aporte de recursos
para se reestruturarem. Também não há mão de obra suficiente
para a manutenção periódica das atividades nos laboratórios e,
pedagogicamente, não seria a melhor saída, pois poderia incentivar uma formação tecnicista. De fato, não há consenso sobre esse
aspecto no conjunto das escolas.

Aldemir

Egresso da Efac e conselheiro da Aefam
“Tem os laboratórios didáticos pedagógicos, que são para aulas práticas e teóricas,
e as pessoas acabam confundindo isso,
acham que as escolas devem ser autossustentáveis. Temos que ter a parte financeira independente dos laboratórios, eles são
para dar um suporte às práticas, claro que
a gente produz e vende o excedente, não é
autossustentável.
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Alguns defendem a criação de um fundo financeiro com
a maior participação das famílias nas atividades de produção no
tempo comunidade.

Jesus Trindade

Sócio fundador da Aefaexma
“A escola poderia fortalecer a sustentabilidade a partir da Pedagogia da Alternância,
se incentivasse os agricultores a plantarem
e criarem no tempo comunidade. Depois,
cada agricultor poderia doar à escola parte
do que aprendeu no processo formativo.

Talvez, este seja o maior dos aprendizados no processo de
sistematização das EFAs: se é verdade que as escolas famílias, por
serem entidades privadas e comunitárias, devem esforçar-se para
manter parte de suas ações com recursos “próprios”, também é
certo dizer que essas escolas cumprem um papel social fundamental, que deveria ser do Estado. Dessa maneira, elas deveriam
ser “financiadas” enquanto o Estado amapaense não cria as condições necessárias para implementar um projeto de educação
verdadeiramente do campo, que valorize o modo de vida das
pessoas que vivem nesses territórios.
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7.2 Remando contra a maré: o que os números
nos contam?
As dificuldades sempre estiveram presentes desde o início
da criação das Escolas Famílias do Amapá. Porém, seus idealizadores e apoiadores nunca desistiram e continuamente remaram
contra a maré para manter firme o sonho de uma escola do campo. Neste tópico, veremos que, mesmo com todos os problemas,
os números favorecem a experiência vivenciada pelas famílias,
agricultores e educadores das EFAs.
As informações colhidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio do
censo educacional de 2014, reportadas na tabela 3, revelam que,
no geral, as EFAs têm taxas de abandono no ensino médio menores que as registradas na região Norte e no estado do Amapá.
Nos anos finais do ensino fundamental, em três das cinco escolas
que ofertam essa etapa, esses índices se aproximam aos verificados nas médias registradas no estado, na região Norte e no Brasil.

Aprendizado na tela do
computador e no caderno.
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Além disso, o censo educacional 2014 demonstra que as
taxas de aprovação no ensino médio das EFAs são mais elevadas
que as médias do estado, da região Norte e do Brasil, embora em
duas delas os índices dos anos finais do ensino fundamental apareçam abaixo das demais áreas geográficas. Em relação à distorção idade-série, os índices das EFAs não são muito animadores,
mas podem ser relativizados se verificarmos que, por um lado,
na realidade brasileira, a distorção idade-série é mais acentuada
nas escolas que atendem a população rural, historicamente cerceada no seu direito à educação escolar. E, por outro, pelo fato
de as EFAs utilizarem a Alternância Pedagógica como elemento
estruturador do trabalho pedagógico, muitos estudantes que já
não frequentavam a escola pela necessidade de trabalhar na propriedade da família ou pela distância da residência até a escola,
encontram naquelas instituições melhores condições para continuarem sua formação educacional.

Acesso a internet no pátio escolar.
Educação do campo conectada ao mundo.
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INDICADORES BRASIL

Tabela 3. Indicadores de desempenho escolar nas EFAs do estado do Amapá, região Norte e Brasil

No geral, os números apresentados pelas EFAs do Amapá
também são melhores que os verificados nos municípios onde
estão instaladas.
Embora o Amapá apresente uma das menores taxas de
analfabetismo do país e uma escolaridade média que supera
a nacional e a regional, chama a atenção o fato de que apenas
51,3% dos jovens de 19 anos tenham concluído o ensino médio,
índice abaixo dos registrados no Brasil e no Norte (Tabela 4). Em
um momento em que a formação escolar mais ampla é essencial
tanto para conseguir um posto no mercado de trabalho quanto
para compreender a própria sociedade em que vivemos, cada dia
mais complexa, é preocupante constatar que quase a metade dos
jovens com idade para frequentar o ensino superior não tenha
sequer completado o ensino médio.
Também preocupa o fato de que no estado não existe nenhuma instituição pública, instalada no meio rural, voltada à
formação profissional, o que reforça a compreensão estreita e
preconceituosa de que aos habitantes do meio rural e, especialmente, àqueles que irão viver do trabalho na pesca, na agricultura ou no extrativismo a formação elementar é suficiente.
Além disso, a ausência de instituições de ensino profissionalizante no meio rural incentiva, por legítima falta de opção,
os jovens a sair de suas comunidades para estudar na cidade, cimentando uma verdadeira fuga de cérebros do meio rural. As
consequências desse processo, a médio e longo prazo, são conhecidas e, geralmente, ocasionam a depressão social e econômica
das localidades rurais.
Na contramão desse cenário, destaca-se a EFA do Pacuí
como a única instituição reconhecida a oferecer formação profissionalizante no meio rural do Amapá. Mas evidenciam-se tam150 |
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bém as demais EFAs que, mesmo sem o reconhecimento oficial,
desenvolvem sua formação pautada no trabalho como princípio
educativo e na atividade econômica local, de modo a estreitar o
vínculo dos jovens com suas comunidades e oferecer-lhes uma
opção profissional voltada ao desenvolvimento do meio rural.
Tabela 4. Indicadores de formação escolar do estado do Amapá,
região Norte e Brasil
BRASIL

REGIÃO
NORTE

AMAPÁ

Jovens de 19 anos
com ensino médio

56,7%

61%

51,3%

Jovens de 16 com
ensino fundamental

73,7%

59,9%

72,4%

Analfabetismo (15
anos ou mais)

8,3%

9,0%

4,2%

Escolaridade média
em anos de estudo
(pessoas de 25 anos
ou mais)

7,8%

7,3%

8,7%

INDICADORES

Fonte: MEC/Inep – Censo Escolar, 2014

Num estado em que quase a metade dos seus jovens com
19 anos ainda não concluiu o ensino médio, parece urgente o
reconhecimento e a valorização das EFAs. Isso porque, embora
sejam privadas, não têm fins lucrativos e prestam um serviço comunitário de interesse público. Ao se considerar a contribuição
que essas instituições prestam à sociedade amapaense do meio
rural, verifica-se que nos municípios onde se encontram instaladas, geralmente, são responsáveis por um número significativo
de matrículas, especialmente no ensino médio.
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Os números do ensino médio rural de 2014, nos cinco municípios onde as EFAs ofertam essa etapa, ilustram claramente a
importância estratégica dessas instituições para o desenvolvimento do estado. Em Tartarugalzinho, a EFA do Cedro atendia 29 alunos no ensino médio rural, o que equivalia a 26% dos jovens matriculados nessa etapa naquele município. Naquele ano, a média
de matrícula no ensino médio por escola no município foi de 22,4
estudantes; em Pedra Branca do Amapari, a EFA da Perimetral
Norte matriculou 51 alunos, o que representa 43% das matrículas
do ensino médio e uma oferta de vagas acima da média municipal,
que chegou a 40 alunos por escola. As EFAs do Carvão e de Maracá, com 129 matrículas, foram responsáveis pela oferta de 40%
das vagas de ensino médio em Mazagão. Em Macapá, capital do
estado, embora a EFA do Pacuí tenha ofertado somente 5,5% das
vagas do ensino médio rural em 2014, ainda se destaca por ser a
única escola profissionalizante presente no meio rural no Amapá.
7.3 Seguir em frente é o caminho: os desafios a
serem enfrentados
A história contada pelos sujeitos que vivenciaram a experiência de construção das EFAs do Amapá revela os avanços, mas
também os enormes desafios que ainda precisam ser enfrentados
de maneira coletiva e continuamente. No seminário de restituição, os sujeitos que fazem o Movimento da Educação do Campo
do estado apresentaram alguns desses desafios e fizeram proposições, que apresentamos a seguir:
33 necessidade de resgatar a participação da comunidade,
estimular o sentimento de pertencimento para continuarem a “vestir a camisa” da escola;
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33 criar uma comissão de articulação para buscar apoio
coletivo junto aos municípios, empresas, governo estadual e federal. Fomentar uma articulação política; criar
uma equipe para captação; e buscar apoio para emendas parlamentares para apoio das escolas;
33 articular a criação de cooperativas entre as escolas para
desenvolver experiências de produção e tecnologia e
resgatar a integração das escolas;
33 afirmar a importância de ofertar nas EFAs a educação
em todas as etapas, do ensino fundamental ao ensino
médio. As EFAs que só oferecem o ensino médio recebem estudantes com mentalidades já formadas, e quando se entra desde o fundamental pode-se gerar maiores
mudanças;

Nas EFAs do Amapá, nem sempre o rio é
favorável, mas o barco segue em frente.
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33 investir na divulgação interna e externa dos trabalhos
das EFAs; organizar um plano de comunicação que possa disseminar as boas práticas realizadas pelas escolas; e
dar visibilidade ao trabalho realizado;
33 articular com as secretarias para contemplar nos editais
públicos critérios para professores que atuem nas escolas do campo; e garantir meios de manter os professores
nas escolas, reduzindo a rotatividade;
33 estimular uma estratégia de comercialização do excedente da produção das escolas;
33 efetivar o cumprimento do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);
33 promover encontro anual de egressos como forma de
mantê-los envolvidos no projeto das escolas;
33 organizar um quadro funcional para a Raefap de maneira mais sustentável;
33 reforçar a prática da diversificação da produção e incentivar o jovem a trabalhar na própria terra.
As EFAs do Amapá, por sua vinculação originária com
os movimentos sociais do campo, especialmente o movimento
sindical, e pelo acúmulo pedagógico assentado na Pedagogia da
Alternância, construído ao longo de mais de 25 anos, constituem
peças importantes no rico e complexo mosaico de experiências
educativas, que revela o que, nos últimos anos, tem sido reconhecido como educação do campo. Suas conquistas socioeducativas,
visíveis e entranhadas no tecido social amapaense, resultam de
ações coletivas lideradas, inicialmente, por pessoas marcadas
por percursos escolares curtos e pela negação ou insuficiência de
direitos sociais básicos, mas com uma larga compreensão do pa154 |
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pel da educação formal para um desenvolvimento local e regional capaz de incluir as demandas dos trabalhadores dos campos,
das águas e das florestas.
Atualmente, envoltos em desafios econômicos e políticos
relevantes, novos atores começam também a assumir o protagonismo na condução das EFAs. Seus desafios não são menores do
que os enfrentados pelos pioneiros nesta caminhada e, ao que se
viu neste trabalho de sistematização, tampouco sua disposição
para encará-los e superá-los o é. Para esses e para aqueles, parece
claro que, apesar das tensões e complexidades existentes no movimento das EFAs do Amapá, o direito à educação de qualidade
aos jovens do campo deve continuar sendo o objetivo não só dos
que diretamente estão envolvidos com as escolas, mas de todos
os que coletiva ou individualmente buscam uma vida digna e
cheia de sentido aos amapaenses que vivem e trabalham nos territórios rurais.

Alguns dos fundadores das Escolas Famílias do Amapá.
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• APÊNDICE I

Roteiro de entrevistas a
partir dos eixos e objetivos
da sistematização

Eixos

Resgate
histórico das
lideranças e do
movimento das
EFAs

Objetivos

Questões

Refletir sobre
a história das
lideranças e o
movimento das
EFAs

Como ocorreu seu
envolvimento com as EFAs?
O que motivou o surgimento
das EFAs no estado?
Quais as principais
organizações/pessoas
envolvidas no processo?
Quais momentos de maior e
menor intensidade?

Resgatar os
primeiros trabalhos
desenvolvidos nas
EFAs

Como foi o início da
implementação da EFA?
Como foi construída a
infraestrutura da escola?
Quais foram os níveis de
ensino?

Valorizar a
resistência
desenvolvida pelo
movimento das
EFAs
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Eixos

Contribuição
das EFAs
para o
fortalecimento
da agricultura
familiar

Objetivos

Questões

Compreender
a contribuição
da formação na
atuação profissional
e pessoal dos
egressos

Para os Egressos
Qual o curso que fez e
quando?
Como você avalia a formação
que teve na EFA?
Qual a contribuição do que
você aprendeu na EFA para
sua atuação profissional?
O que mais marcou você na
formação na EFA?
Quais as dificuldades
vivenciadas no período da
formação?
Você esta satisfeito
com o que esta fazendo
profissionalmente?

Identificar os
marcos legais
criados a partir da
mobilização dos
movimentos das
EFAs no Amapá

Quais as principais legislações
criadas a partir da influência
das EFAs no estado? Como foi
esse processo de construção?
(houve tensão ou foi mais
negociado?) Quem foram
os atores principais? (algum
político, organização social?)

Identificar
as principais
conquistas do
movimento das
EFAs

O que você considera como
principais conquistas das
EFAs?
Destaque o que você faria de
novo na construção das EFAs e
o que você não faria?
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Eixos

Objetivos
Valorizar a
Pedagogia da
Alternância
(pedagógico)

Qual a importância da
Pedagogia da Alternância
na formação dos jovens das
EFAs?
Isso tem influenciado na
forma de organização da
produção familiar? Como?
Quais os instrumentos que se
usa para garantir a execução
adequada da metodologia?
Vocês costumam fazer
formação sobre a Pedagogia da
Alternância? Que tipo?

Destacar a relação
entre educação
do campo e a
associação das
famílias (político/
administrativo)

Como as EFAs têm se mantido
hoje? Qual a relação de
autonomia existente?

O papel
(influência) da
Pedagogia da
Alternância
na educação
do campo no
Amapá
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CANÇÃO ÓBVIA
(Paulo Freire)

“Escolhi a sombra desta árvore para
repousar do muito que farei,
enquanto esperarei por ti.
Quem espera na pura espera
vive um tempo de espera vã.
Por isto, enquanto te espero
trabalharei os campos e
conversarei com os homens e mulheres
Suarei meu corpo, que o sol queimará;
minhas mãos ficarão calejadas;
meu pés aprenderão o mistério dos caminhos;
meus ouvidos ouvirão mais,
meus olhos verão o que antes não viam,
enquanto esperarei por ti.
Não te esperarei na pura espera
porque o meu tempo de espera é um
tempo de quefazer.
Desconfiarei daqueles que virão dizer-me,
em voz baixa e precavidos:
É perigoso agir
É perigoso falar
É perigoso andar
É perigoso, esperar, na forma que esperas,
porque esses recusam a alegria de tua chegada.
Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me,
com palavras fáceis, que já chegaste,
porque esses, ao anunciar-te ingenuamente,
antes te denunciam.
Estarei preparando a tua chegada
como o jardineiro prepara o jardim
para a rosa que se abrirá na primavera.”
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Realização

Educação do campo
“[...] um projeto de educação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo,
gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de luta de suas
organizações. [...] sobretudo, trata de
construir uma educação do povo do
campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele.” (Roseli Caldart)

