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O Brasil vem sofrendo, nos 
últimos anos, com um apagão de da-
dos. Estamos caminhando em falso 
quando falamos de planejamento 
e, principalmente, quando deline-
amos políticas públicas, refletidas 
em amplos problemas nas políticas 
emergenciais de enfrentamento à 
Covid-19. Este estudo surgiu justa-
mente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que 
não existe de informações sobre 
o acesso à educação de crianças e 
adolescentes em maior situação de 
vulnerabilidade ou excluídas das 
políticas sociais. Entendendo que a 
garantia do direito à educação não se 
realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também 
buscam entender esse contexto de 
omissão, de redução de direitos e de 
retrocessos na garantia de condições 
básicas para a dignidade humana e 
o bem viver. Agenda é composta
por nove Cadernos com seguintes
eixos: em situação de rua; migrantes; 
residentes em territórios urbanos 
vulneráveis, zonas de conflito e 
violência; no sistema socioeducativo; 
em serviços de acolhimento e com 
responsáveis encarcerados; em áreas 
de reforma agrária; em territórios 
de agricultura familiar; comunida-
des quilombolas; e comunidades 
indígenas. Afirmamos aqui que a 
invisibilidade é uma política de ex-

clusão. Essas crianças e adolescentes 
são visíveis de fato e invisíveis de 
direito. Denunciando esse projeto 
de exclusão nas políticas sociais e 
educacionais para as infâncias e 
adolescências e buscando construir 
a transformação e a justiça social 
é que Associação Nacional dos 
Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente, Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Ceará, Fórum Na-
cional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil, Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e Serviço Francis-
cano de Solidariedade, movimentos 
populares de defesa de direitos, 
idealizaram e se juntaram neste 
Projeto. Esta publicação faz parte da 
Agenda Infâncias e Adolescências 
Invisibilizadas, “Onde houver trevas, 
genocídio e desinformação que nós 
levemos a luz e a luta. É só o começo!
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Direito à acessibilidade 

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou 
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este 
documento está disponível em meio digital. É só apontar a 
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.
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Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apagão 
intencional de dados. Há, de forma deliberada, um sucatea-
mento dos órgãos responsáveis por produzir dados, como o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ápice 
dessa situação se reflete na não realização do Censo 2020. 
Estamos caminhando no escuro quando falamos de planeja-
mento e, principalmente, quando delineamos políticas públi-
cas. Somada a esse cenário, está a política de austeridade, 
com retrocessos frente aos direitos fundamentais, expressa na 
Emenda Constitucional 95/2016, a política do teto de gastos. 
Seus efeitos são evidentes com o aumento da pobreza e das 
violações de direitos humanos e, especialmente, da falta de 
recursos para frear inclusive o avanço da Covid-19 em todo 
o país, nos últimos dois anos. Esse contexto se agrava ainda 
mais com posturas negacionistas e avessas aos direitos hu-
manos por parte do Governo Federal.

Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que não existe de informações 
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em 
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas 
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sociais. Justamente por entender que a garantia do direito 
à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abran-
gentes para entender esse contexto de omissão, de redução 
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas 
para a dignidade humana e o bem viver.

O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha 
política e histórica diante da agenda da criança e do adoles-
cente no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país 
que não prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. 
O Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes 
contextos, elencados em 8 eixos: em situação de rua; migran-
tes; residentes em territórios urbanos, em zonas de conflito 
e violência; no sistema socioeducativo, em acolhimento e 
filhos de responsáveis encarcerados; da reforma agrária; da 
agricultura familiar; quilombolas; e indígenas. 

O pressuposto deste trabalho é de que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e, 
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto 
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que 
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcado-
res sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia, 
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do 
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de 
suas identidades e pertencimentos. 

Por outro lado, partimos também da noção de que não 
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes 
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e ado-
lescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude 
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao 
registro da insuficiência. 
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Esta série de estudos tem no direito à educação seu 
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos de-
mais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a 
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro 
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como 
condição para a qualidade de vida e cidadania:

[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas 
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes, 
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e n os apro-
ximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar 
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com 
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem 
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se 
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e 
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento, 
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda, 
devido às diferentes formas de exclusão a que estão subme-
tidos, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direi to à 
educação garantido. 

Afirmamos aqui que a invisibilidade é uma política 
de exclusão. Essas crianças e adolescentes são 
visíveis de fato e invisíveis de direito.
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma 
das causas dessa invisibilidade por não implementar estraté-
gias para reverter esse quadro, propomos o questionamento 
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo 
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que 
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do 
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos, 
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos 
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra 
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma su-
posta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de atuação 
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece 
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e 
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível 
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma 
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das 
populações pelo Estado.

Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de 
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente, 
seu processo de invisibilização, não é acontecimento alea-
tório ou episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas 
voltadas para uma direção bastante específica: a de con-
sentir a morte pela vulnerabilização da vida. A EC 95/2016, 
as reformas de Estado construídas nos últimos anos1 e falta 
de seriedade no enfrentamento de problemas sociais são 
exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado 
de não promover segurança, direitos e vida, como é seu pa-
pel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como 

1 Saiba mais: <https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crise-
-e-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-o-
-direito-a-educacao-mostra-estudo/>.
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Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública 
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida 
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos” 
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos 
entre os vulnerabilizados.

Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas 
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e 
para construir a transformação e a justiça social, a Associação 
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescen-
te, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço 
Franciscano de Solidariedade, movimentos populares de 
defesa de direitos idealizaram e se juntaram neste Projeto. E 
a publicação desses estudos é só o primeiro passo.

Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realida-
des e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de 
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de 
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.

Desejamos as boas-vindas!
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Epígrafe

Palavras significativas das crianças Sem Terrinha siste-
matizadas a partir de suas Cartas e Manifestos elaborados 
em atividades realizadas entre os anos de 2014 e 2019, nos 
estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Pernambuco, Paraíba e em duas atividades de a bran-
gência nacional
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HISTÓRIA DE UMA CRIANÇA SEM TERRA

Era uma casa muito engraçada
Era de lona e não de tábua
Esta casinha chama barraco
Quem mora nela é quem não tem terra.

Quem tem uma casa no assentamento
Morou primeiro no acampamento
Hoje tem horta pro seu sustento
Porque produz o seu alimento.

Eu sou criança e quero escola
Nela aprender e brincar de bola
Sou Sem Terrinha já sei lutar
Quero o direito de estudar.

Na minha escola vou aprender
A contar as histórias do meu povo
Semear as sementes do amanhã
E também colher.

Eu sou colona, eu sou criança
Tenho orgulho e esperança
Que todo mundo tenha saúde
Cuide da vida e da natureza
Cuidar da vida e cuidar da terra
Porque a terra é nossa riqueza...

(Rosane, 14 anos, RS, 1999)1

1 Poema premiado no Concurso Nacional Feliz Aniversário MST, 1999 
(ITERRA, 2001, p. 61).
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Resumo Executivo

Apresenta apontamentos iniciais sobre a criança no con-
texto da reforma agrária, afirmando-a como sujeito social de 
direito frente à invisibilidade projetada na ação do Estado. 
Sistematiza elementos que constituem o dispositivo legal 
relacionado à Educação Infantil e à Educação do Campo, 
tendo em conta as inúmeras fragilidades no que tange ao 
acesso à Educação Infantil no contexto da educação escolar.

Aprofunda a reflexão sobre a invisibilidade da(s) 
infância(s) no contexto do campo no Brasil, tendo em conta a 
inferiorização do campesinato no âmbito da política pública, 
sobretudo, no que diz respeito à negação de seu direito à 
educação, mesmo quando considerados os avanços obtidos 
e a projetividade instituída no dispositivo legal.

Ao verificar um conjunto de ações que evidenciam o 
protagonismo infanto-juvenil na luta pela terra e na luta por 
uma Educação do Campo, sistematiza e afirma a pauta de 
reivindicação das crianças, como elemento-chave para en-
frentar a invisibilidade sofrida cotidianamente por crianças 
e adolescentes no espaço do campo brasileiro.

Por fim, são elencados alguns “achados” do processo 
investigativo que permitem compreender aspectos rela-
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cionados à(s) infância(s) invisibilizada(s) no contexto da 
reforma agrária, que, mesmo sendo promissórios, podem 
contribuir com a continuidade da luta da Educação Infantil 
e da Educação do Campo no Brasil, em especial no contexto 
da reforma agrária.
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Apresentação

No marco dos trinta e um anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) no Brasil e em consonância com os 
Cadernos da “Agenda Infâncias invisibilizadas”, coordenada 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a presente 
sistematização volta-se para a realidade das crianças e ado-
lescentes no contexto da reforma agrária. 

Nesse sentido, foi assumida a per spectiva de identificar 
e evidenciar o processo de invisibilidade da(s) infância(s) no 
campo brasileiro, considerando a questão agrária e a forma 
histórica do capitalismo no Brasil, bem como a própria ação 
estatal na produção dessa invisibilidade no âmbito das políti-
cas públicas, sobretudo, na concretude das políticas educa-
cionais. Isso abriu a possibilidade de verificar um processo 
singular de afirmação e de protagonismo infanto-juvenil na 
luta pela terra e na luta pelo direito à educação, projetado na 
organização dos povos trabalhadores do campo, das águas 
e das florestas, em especial no contexto da reforma agrária, 
na luta por uma Educação do Campo e na afirmação da 
identidade dos Sem Terrinhas.

Considerar a criança e a adolescência no contexto da 
reforma agrária exige assumir a infância para além da com-
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preensão de um conceito único e acabado, mas como uma 
construção histórica e social, que reconheça “[...] a pluralida-
de de práticas culturais e de modos de vida que configuram 
a vida das crianças em diferentes contextos sociais, geo-
gráficos e políticos” (SILVA, FELIPE, RAMOS, 2012, p. 419). 
Desse modo, ao orientar-se para análise da invisibilidade da 
infância no contexto da reforma agrária, assume-se a exis-
tência de infâncias na reforma agrária que, constituídas na 
vida no campo, têm sua existência conectada aos dilemas 
da questão agrária brasileira, bem como a atuação concreta 
dos povos trabalhadores do campo, das águas e das florestas 
em sua afirmação existencial, que se dá na luta e pela luta.

Nesse contexto, um dos aspectos que contribuem para 
aprofundar a compreensão sobre as infâncias na reforma 
agrária traduz-se na existência das crianças Sem Terrinha, 
como uma identidade que “[...] vai sendo forjada e construída 
na luta da sua própria organização: a luta pelo direito de ter 
escola no acampamento ou assentamento, de participar dos 
encontros e dos núcleos infantis; pensados para as próprias 
crianças, como também a sua auto-organização a partir da 
coletividade” (SILVA, FELIPE, RAMOS, 2012, p. 421-422).

Assim, tratar das infâncias no contexto da reforma agrária 
implica buscar sistematizar elementos que concretizem essa 
identidade social e política em ações concretas, no contexto 
diverso e múltiplo da realidade dos povos trabalhadores do 
campo, das águas e das florestas no Brasil. Junto a isso, 
coloca-se também o desafio de “garimpar” informações em 
fontes oficiais, dada a invisibilidade que é projetada pelo 
próprio Estado, seja por meio da não sistematização de in-
formações e dados sobre a reforma agrária no país, ou pela 
não concretização de políticas públicas.
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Contudo, na perspectiva de abrir espaço para esse de-
bate e reflexão, coloca-se o presente exercício investigativo. 
Para tanto, como procedimentos metodológicos da pesqui-
sa, foram utilizadas a pesquisa documental e a pesquisa 
bibliográfica. No âmbito da pesquisa documental, foram 
considerados dados oficiais organizados pelo IBGE e pelo 
INEP e os dispositivos legais que versam sobre a Educação 
do Campo e a Educação Infantil no Brasil. A pesquisa bi-
bliográfica buscou dar sustentação às análises propostas. 
Junto a isso, foi possível identificar possíveis caminhos para 
continuidade do processo investigativo.

De acordo com Souza (2020), a partir da investigação 
acerca do estágio da pesquisa educacional sobre o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Educação 
do Campo no Brasil, entre os anos de 1986 e 2019, verifica-se 
a realização de 1.310 (mil, trezentas e dez) investigações 
nos programas de pós-graduação em Educação, nos níveis 
de mestrado e de doutorado. Desse conjunto de pesquisas 
identificadas, 45 (quarenta e cinco) trabalhos estão volta-
dos para o debate acerca da infância. Quando considerados 
somente os temas presentes nas pesquisas sobre MST, 
tendo em conta a análise dos 359 (trezentos e cinquenta 
e nove) trabalhos identificados, Souza (2020, p. 11) registra 
a ocorrência de 15 (quinze) trabalhos que versam sobre 
a infância, a Educação Infantil e os Sem Terrinhas. Já no 
âmbito das pesquisas sobre Educação do Campo, das 763 
(setecentas e sessenta e três) pesquisas identificadas, 
Souza (2020, p. 12) registra que 30 (trinta) trabalhos estão 
voltados para temáticas relacionadas à infância e tratam da 
Educação Infantil, das políticas para Educação Infantil, dos 
saberes docentes, da apropriação da escrita por crianças, da 
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formação de professores e dos Sem Terrinhas. Considerando 
esse conjunto de elaborações, verifica-se a potencialidade de 
tomar a produção acadêmico-científica sobre a(s) infância(s) 
do campo e da reforma agrária como elemento pertinente 
à continuidade da pesquisa e reflexão sobre a inserção de 
crianças e adolescentes junto aos povos trabalhadores do 
campo, das águas e das florestas.

A presente sistematização volta-se para o debate sobre 
a criança no contexto da reforma agrária, afirmando-a como 
sujeito social de direito frente à invisibilidade projetada na 
ação do Estado e tendo como referências primeiras – no 
contraponto desse processo de invisibilização – o protago-
nismo infanto-juvenil na luta pela terra.

Em um primeiro momento, são abordados elementos 
relacionados ao dispositivo legal constituído a partir da luta 
pelo direito à Educação Infantil e à Educação do Campo. Na 
sequência, a elaboração está voltada para a sistematização 
de apontamentos sobre a invisibilidade da(s) infância(s) do 
campo no Brasil, com destaque para a realidade da questão 
agrária brasileira, para a negação do direito à educação dos 
povos trabalhadores do campo, das águas e das florestas e 
para a invisibilização da(s) infância(s) no contexto da reforma 
agrária. Posteriormente, a sistematização trata da infância na 
luta pela terra e sua afirmação como sujeito social de direito, 
considera as questões latentes presentes nesse contexto, 
bem como o delineamento da pauta de reivindicação infanto-
-juvenil na reforma agrária. Nas considerações, são sistema-
tizados os principais “achados” do processo investigativo 
que permitem compreender aspectos relacionados à(s) 
infância(s) invisibilizada(s) no contexto da reforma agrária, 
que, mesmo promissórios, contribuem para a continuidade 
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da luta pela garantia de direitos da criança e do adolescente 
em tal contexto, com especial atenção à Educação Infantil e 
à Educação do Campo.
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Capítulo 1. O que afirma a Lei?

PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS
Internacionalmente, o direito à terra não é reconhecido 

como um direito humano. Apesar disso, o direito à terra é 
compreendido por seus defensores como basilar para a 
garantia de outros direitos, como alimentação, moradia e 
desenvolvimento. Apesar de ser uma questão central para a 
justiça social e a igualdade, o direito à terra é praticamente 
inexistente na linguagem de direitos humanos (GILBERT, 
2013). Consequentemente, não existem tratados internacio-
nais que reconheçam o direito à terra.

Apesar disso, em 2018, foi publicada a Declaração dos Di-
reitos das Camponeses e Camponesas. A Declaração define 
uma série de sujeitos de direito, impõe diversas obrigações 
aos Estados, faz um recorte de gênero para reconhecer os 
problemas das mulheres no campo. Estabelece direitos de 
participação, organização social, comercialização, distribui-
ção, garantias contra a criminalização e repressão, acesso 
à justiça, seguridade social, direito à biodiversidade, direito 
a sementes, direito a um meio ambiente seguro, limpo e 
saudável etc.

reforma agraria.indd   27reforma agraria.indd   27 18/02/2022   14:39:1718/02/2022   14:39:17



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

28

PRINCIPAIS NORMAS NACIONAIS
Desde a promulgação da Constituição de 1988, adja-

cente à afirmação histórica do Estatuto da Criança e do 
Adolescente no Brasil, os debates e as reivindicações 
relacionadas à Educação Infantil e à Educação do Campo 
como direito alcançaram certa ressonância no âmbito do 
Estado, com a concretização de um importante processo 
de institucionalização e reconhecimento de ambas. Nesse 
contexto, coloca-se a necessidade de identificar elementos 
que constituem o dispositivo legal relacionado à Educação 
Infantil e à Educação do Campo, considerando a realidade 
da educação no contexto da reforma agrária e as inúmeras 
fragilidades que limitam sua realização enquanto direito 
inalienável, concebido como dever do Estado.

Em acordo com o disposto na Constituição Federal de 
1988, “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição” (BRASIL, 1988, p. 6). A educação é afirmada 
como direito social e também como “[...] direito de todos e 
dever do Estado [...]” (BRASIL, 1988, p. 117). Corroborando 
com essa compreensão, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1996 (LDB) afirma a educação como ação que 
“[...] abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil e nas manifestações cul-
turais” (BRASIL, 1996, p. 7).

Como desdobramento dessa compreensão afirmada na 
Constituição Federal e na LDB, tem-se o Plano Nacional de 
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Educação (PNE 2014-2024) (BRASIL, 2014), que traduz, em 
grande medida, o que foi produzido na luta e na afirmação 
histórica da Educação Infantil e da Educação do Campo, na 
perspectiva da constituição do Sistema Nacional de Educa-
ção (SAVIANI, 2018).

A partir de tais prerrogativas e de um amplo processo de 
mobilização e reivindicação fomentado e vivenciado por vá-
rias parcelas da sociedade brasileira, a Educação Infantil, nas 
últimas décadas, foi sendo paulatinamente incorporada ao 
sistema educacional, “[...] consolidando-se com identidade 
educacional, procurando superar seu caráter assistencialista” 
(BARBOSA, GEHLEN e FERNANDES, 2012, p. 74).

Como resultado dessa estrutura legal, são perceptí-
veis importantes avanços entre 2001 e 2015, no que diz 
respeito ao acesso à educação escolar pública no país, 
interrompidos a partir das políticas de austeridade. Isso 
se desdobra tanto no aspecto político, como no legal. 
Nesse ínterim, Barbosa, Gehlen e Fernandes (2012, p. 74) 
destacam: i) a expansão do atendimento das crianças 
de zero a seis anos – especialmente das crianças acima 
de quatro anos; ii) a exigência da qualificação dos pro-
fissionais que trabalham diretamente com as crianças; 
iii) a criação de Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB n. 05 em 17 
de dezembro de 2009); e iv) a oferta de programas 
de construção e reforma de prédios escolares para a 
Educação Infantil.

Do mesmo modo, também se verifica um processo de 
afirmação do direito à educação dos povos trabalhadores 
do campo, das águas e das florestas no Brasil. A inserção 
da Educação do Campo na agenda educacional do país 
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teve seu marco no I Encontro Nacional de Educadores 
e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA), organiza-
do pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), em 1997. Com a realização do I ENERA, várias Or-
ganizações e Movimentos Sociais Populares do Campo, 
juntamente com o MST, propuseram, no ano de 1998, a 
realização da I Conferência Nacional por uma Educação 
Básica do Campo.

Nesse quadro, a Educação do Campo constitui-se como 
expressão da articulação de diversos sujeitos que, compro-
metidos com a educação dos povos trabalhadores do campo, 
das águas e das florestas, têm como elemento central os 
sujeitos a que se refere como protagonistas na proposição e 
na realização de uma educação que atenda seus interesses. 
A Educação do Campo parte da própria diversidade dos 
sujeitos e das práticas e perspectivas educacionais forjadas 
em suas lutas sociais, e, nesse sentido, pode-se afirmar que 
“A Educação do Campo se faz diversa na unidade de classe. 
Não é homogênea e nem uniforme, mas possui uma mate-
rialidade de origem que a identifica e lhe confere unidade” 
(VERDÉRIO, 2018, p. 66-67).

De maneira geral, a articulação em torno da Educação 
do Campo no Brasil tem incidido na reivindicação e, de certa 
forma, na configuração da política pública educacional. Nes-
se processo, entre os anos de 1998 e 2020, verificou-se 
um avanço considerável na constituição de um marco 
normativo relacionado à Educação do Campo que esteve 
amparado no protagonismo e nas lutas dos povos traba-
lhadores do campo, das águas e das florestas na busca 
pelo seu direito à educação, tendo seus desdobramentos 
também na esfera da legislação educacional.
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QUADRO 1: Marco regulatório da Educação do Campo no Brasil 1998 – 2020

Ano Marco Normativo

1998

Criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 
voltado para o fortalecimento “[...] da educação nas áreas de Reforma Agrária, 
estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educa-
cionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo 
em vista contribuir para a promoção da inclusão social com desenvolvimento 
sustentável nos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária” (BRASIL, 2016, 
p. 18) e que tem impulsionado a formação de milhares de jovens e adultos, por 
meio de cursos de Educação de Jovens e Adultos, Curso Técnicos, Cursos de 
Graduação e Pós-graduação.

2001

Parecer n. 36, que versa sobre o tratamento recebido pela educação dos povos 
trabalhadores do campo nas Constituições Brasileiras e que disponibilizou uma 
leitura cuidadosa do trato educacional às populações do campo no Brasil, identifi-
cando as responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento 
escolar sob a ótica do direito, compreendendo-o no respeito às diferenças e na 
política de igualdade, com destaque para a qualidade da educação escolar na 
perspectiva da inclusão.

2002

Resolução n. 01 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que propõe as 
Diretrizes Operacionais para a educação básica nas escolas do campo, é tida 
como um grande avanço para o desenvolvimento e a afirmação da Educação do 
Campo, sobretudo, no contexto escolar, incidindo em todas as redes, sejam elas, 
federal, estaduais ou municipais, com a promoção e afirmação de um conjunto 
de princípios e procedimentos que visam a adequar o projeto institucional das 
escolas do campo.

2006

Parecer n. 01 do CNE/CEB, que trata da Pedagogia da Alternância nos Centros 
de Educação Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs), destacando sua 
relevância no contexto da Educação do Campo, colocando-a como alternativa 
concreta para a Educação Básica do Campo, sobretudo os anos finais do Ensino 
Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de nível médio, 
fundada na relação efetiva entre família, comunidade e escola.

2008

Parecer n. 03 do CNE/CEB, que reexamina o Parecer CNE/CEB nº. 23/2007 
e trata das orientações para o atendimento à Educação do Campo e Resolução 
nº. 02 do CNE/CEB, que estabelece as Diretrizes complementares, normas e 
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 
Educação Básica do Campo.

Instituição do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 
Educação do Campo (PROCAMPO).
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2009

Lei n. 11.947, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Progra-
ma Dinheiro Direto na Escola e incentiva a aquisição de alimentos diversificados, 
produzidos preferencialmente pela agricultura familiar.

Decreto Presidencial n. 6.755/2009, constitui-se como uma referência im-
portante na história da Educação do Campo, ao instituir a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, atribuindo à Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) importante 
papel no fomento e na realização de programas de formação inicial e continuada.

2010
Decreto Presidencial n. 7.352/2010, que dispõe sobre a política de Educação do 
Campo e o PRONERA e coloca a Educação do Campo como política educacional 
pública estabelecida.

2012

Lei n. 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou 
financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) e altera a 
Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com recursos do FUNDEB 
as instituições comunitárias que atuam na Educação do Campo e altera a Lei n. 
10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência financeira da União 
no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos.

2013 Portaria Ministerial n. 86/2013, que institui o Programa Nacional de Educação 
do Campo (PRONACAMPO).

2014
Lei n. 12.960, de 27 de março de 2014, que altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sis-
tema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas.

2020 Parecer CNE/CP n 22/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares da Peda-
gogia da Alternância na Educação Básica e na Educação Superior.

Fonte: Organizado pelo autor (2021).

As ações expostas no Quadro 1: Marco regulatório da 
Educação do Campo no Brasil 1998 – 2020, apresentam 
a consolidação de um aparato normativo e orientador da 
Educação do Campo no que tange à política educacional 
no Brasil. Dentre esse considerável conjunto de normas e 
definições, destaca-se a instituição do Decreto 7.352/2010, 

reforma agraria.indd   32reforma agraria.indd   32 18/02/2022   14:39:1818/02/2022   14:39:18



C A P Í T U L O  1 :  O  Q U E  A F I R M A  A  L E I ?

33

que demarca a Educação do Campo como política pú-
blica e, ao mesmo tempo, mantém conexão direta com 
o PRONERA, instituído em 1998, e com o PROCAMPO, 
efetivado em 2008. Ambos os programas, como bem evi-
denciado por Molina e Antunes-Rocha (2014), foram gestados 
e são implementados no território tenso e contraditório das 
disputas de projeto societário. Também se destaca o aditivo 
na LDB, efetivado em 2014 e que exige manifestação de 
órgão normativo no processo de fechamento de escolas 
do campo, indígenas e quilombolas.

reforma agraria.indd   33reforma agraria.indd   33 18/02/2022   14:39:1818/02/2022   14:39:18



reforma agraria.indd   34reforma agraria.indd   34 18/02/2022   14:39:1818/02/2022   14:39:18



Capítulo 2. Quem são as crianças e 
adolescentes do campo?

De acordo com o Quadro 2: Número de matrículas na 
Educação Infantil na rede pública nos anos de 2000 e de 
2020, apresentado a seguir, quando considerados os dados 
do Censo Escolar do ano de 2000 (INEP, 2000) e analisado 
o número de matrículas de crianças de zero a seis anos de 
idade na rede pública de todo país, verifica-se o quantitativo 
de 3.914.411 (três milhões, novecentas e quatorze mil, 
quatrocentas e onze) matrículas na Educação Infantil no 
Brasil, sendo 582.238 (quinhentas e oitenta e duas mil, 
duzentas e trinta e oito) matrículas em creches e 3.332.173 
(três milhões, trezentas e trinta e duas mil, cento e se-
tenta e três) matrículas na pré-escola. 

Já em 2020, considerando os dados do Censo Escolar do 
ano de 2020 (INEP, 2021), verifica-se um total de 6.500.878 
(seis milhões, quinhentas mil, oitocentas e setenta e oito) 
matrículas na Educação Infantil pública no Brasil, sendo 
2.443.303 (dois milhões, quatrocentas e quarenta e três, 
trezentas e três) matrículas em creches e 4.057.575 (qua-
tro milhões, cinquenta e sete mil, quinhentas e setenta 
e cinco) na pré-escola.
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QUADRO 2: Número de matrículas na Educação  
Infantil na rede pública nos anos de 2000 e de 2020

Etapa escolar/Perfil Matrículas no  
ano de 2000

Matrículas no  
ano de 2020

Total – Brasil 3.914.411 6.500.878

Creche – Brasil 582.238 2.443.303

Pré-escola – Brasil 3.332.173 4.057.575

Total – Rural 621.695 896.413

Creche – Rural 69.792 232.491

Pré-escola – Rural 551.903 663.922

Fonte: Organizado a partir de INEP (2000 e 2021).

Dos dados verificados no Censo Escolar 2000, de acor-
do com o Quadro 2, quando consideradas as matrículas em 
territórios rurais, são registradas apenas 69.792 (sessenta 
e nove mil, setecentas e noventa e duas) matrículas em 
creches com mais 551.903 (quinhentas e cinquenta e um 
mil, novecentas e três) matrículas na pré-escola. Ou seja, 
no ano de 2000, as matrículas vinculadas às crianças do 
campo refletiam pouco mais de 15,8% das matrículas na 
Educação Infantil pública de todo país, totalizando um pouco 
mais de 621.000 (seiscentas e vinte e uma mil) matrículas.

Em relação aos dados do Censo Escolar de 2020, no que 
diz respeito às matrículas no espaço rural, são registradas 
apenas 232.491 (duzentas e trinta e dois mil, quatrocentas 
e noventa e uma) matrículas em creches com mais 663.922 
(seiscentas e sessenta e três, novecentas e vinte duas) 
matrículas na pré-escola. Ou seja, quando considerado o 
ano de 2020, as matrículas vinculadas às crianças do 
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campo refletem pouco mais de 13,7% das matrículas na 
Educação Infantil pública de todo país, totalizando um 
pouco mais de 896.00 (oitocentas e noventa e seis mil) 
matrículas.

Desse modo, colocando em paralelo os dados sistema-
tizados em um intervalo de vinte anos, como expresso no 
Quadro 2, no que se refere às duas últimas décadas, verifica-
-se uma ampliação considerável no atendimento à Educação 
Infantil. No ano 2000, eram atendidas cerca de 3.900.000 
(três milhões e novecentas mil) crianças na rede pública 
de educação. Em 2020, esse número é expandido para o 
atendimento de mais de 6.500.000 (seis milhões e qui-
nhentas mil) crianças.

Contudo, esse aumento, em termos proporcionais, não 
foi verificado quando a análise foi focada nas matrículas de 
crianças do espaço rural. No ano de 2000, eram atendidas 
aproximadamente 621.000 (seiscentas e vinte e uma mil) 
crianças do campo, das águas e das florestas e, em 2020, 
esse número atingiu cerca de 896.000 (oitocentas e noven-
ta e seis mil) matrículas. Isso se traduz em um aumento de 
44% das matrículas em creches e na pré-escola registradas 
no espaço rural, no mesmo período em que se constata um 
aumento de 66%, quando consideradas todas as matrículas 
em nível nacional.

Para aprofundar a análise sobre o atendimento da Edu-
cação Infantil na rede pública às crianças do campo, das 
águas e das florestas – a título de exemplo – conforme o 
Quadro 3: Número de matrículas de crianças do campo na 
Educação Infantil na rede pública nos anos de 2000 e de 
2020 – AMAZONAS, ACRE e MARANHÃO, é apresentada 
uma síntese demonstrativa dos dados registrados nos anos 
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de 2000 e 2020, referentes aos estados do Amazonas, do 
Acre e do Maranhão.

QUADRO 3: Número de matrículas de crianças do campo na Educação Infantil na 
rede pública nos anos de 2000 e de 2020 – AMAZONAS, ACRE e MARANHÃO

Ano
Estado

2000 2020

Creche Pré-escola Total de 
Matrículas Creche Pré-escola Total de 

Matrículas
Amazonas 113 7.113 7.226 6.033 29.328 35.361
Acre 0 1.802 1.802 1.073 5.899 6.972
Maranhão 2.401 64.409 66.810 35.278 76.263 111.541

Fonte: Organizado a partir de INEP (2000 e 2021).

No Amazonas, no ano de 2000, foram registradas 113 
(centro e treze) matrículas de crianças de zero a seis anos, 
residentes no campo, em creches com mais 7.113 (sete 
mil, cento e treze) matrículas na pré-escola. Já em 2020, 
verificam-se 6.033 (seis mil e trinta e três) matrículas em 
creches com mais 29.328 (vinte e nove mil, trezentas e trin-
ta e oito) na pré-escola. Desse modo, em 2000, no estado do 
Amazonas, verificou-se um total de apenas 7.226 (sete mil, 
duzentas e vinte e seis) matrículas de crianças do espaço 
rural na Educação Infantil na rede pública de educação. Já 
no ano de 2020, esse número total de matrículas de crianças 
do campo na Educação Infantil da rede pública se expandiu 
para mais de 35.000 (trinta e cinco mil) matrículas.

No Acre, no ano de 2000, não houve nenhuma matrícula 
registrada pertinente ao espaço rural em creches da rede 
pública e, na pré-escola, foram registradas apenas 1.802 
(mil, oitocentas e duas) matrículas. Já em 2020, verificam-
-se 1.073 (uma mil e setenta e três) matrículas em creches 
com mais 5.899 (cinco mil, oitocentas e noventa e nove) 
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matrículas na pré-escola ocupadas por crianças do campo. 
Assim, no estado do Acre, no ano de 2000, eram somente 
1.802 (mil, oitocentas e duas) matrículas referentes à inser-
ção de crianças dos territórios rurais. Em 2020, esse número 
total de crianças de comunidades rurais atendidas pela Edu-
cação Infantil na rede pública também teve uma ampliação, 
chegando a pouco mais de 6.900 (seis mil e novecentas) 
matrículas registradas.

E, no Maranhão, em 2000, quando consideradas as 
crianças do espaço rural, foram registradas 2.401 (duas mil, 
quatrocentas e uma) matrículas na creche, mais 64.409 
(sessenta e quatro mil, quatrocentas e nove) matrículas 
na pré-escola. No ano de 2020, foram registradas 35.278 
(trinta e cinco mil, duzentas e vinte e oito) matrículas em 
creches com mais 76.263 (setenta e seis mil, duzentas e 
sessenta e três) matrículas na pré-escola. Assim, conside-
rando o total de matrículas ocupadas por crianças do campo 
na Educação Infantil, na rede pública, no ano de 2000, foram 
registradas um pouco mais de 66.800 (sessenta e seis mil 
e oitocentas) matrículas. Já em 2020, foram registradas mais 
de 111.000 (cento e onze mil) matrículas.

Contudo, mesmo considerando os significativos avanços 
relacionados à afirmação da Educação Infantil e da Educação 
do Campo no marco normativo da política educacional brasi-
leira e seus desdobramentos no delineamento da Educação 
Infantil na rede pública, são verificados inúmeros obstáculos 
que necessitam ser superados, considerando a histórica 
reivindicação pela garantia do direito do acesso à educação 
dos povos trabalhadores do campo, das águas e das florestas.

No que diz respeito à Educação Infantil do Campo, 
Barbosa, Gehlen e Fernandes (2012, p. 74), a partir da Pes-
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quisa Nacional Caracterização das práticas educativas 
com crianças de 0 a 6 anos de idade residentes em área 
rural – 2012 , indicam que grande parte das crianças 
brasileiras, “[...] especialmente aquelas mais pobres, 
pertencentes à população preta ou parda, as crianças 
menores de 3 anos, como também aquelas residentes 
em áreas rurais” não têm seu direito à Educação Infantil 
garantido. Ainda de acordo com as autoras, isso implica 
a dura constatação de que a importante função política e 
social da Educação Infantil, como elemento fundamental 
para contribuir na consolidação da igualdade e da justiça 
social em um país desigual, como o Brasil, ainda não está 
sendo cumprida.

De maneira geral, os dados do Censo Demográfico 
(IBGE, 2010) registram que mais de 3.500.000 (três mi-
lhões e quinhentas mil) crianças de até seis anos são 
residentes em áreas rurais. Isso significa 12% da po-
pulação do país. E, de acordo com a análise realizada por 
Barbosa, Gehlen e Fernandes (2012, p. 83-84), verifica-se que 
a distribuição da população infantil de zero a seis anos não é 
semelhante em todo o território nacional: 50% das crianças 
vivem na Região Nordeste e 5% na Região Centro-Oeste. Isso 
representa uma grande disparidade e implica uma atenção 
diferenciada e redobrada na proposição e implementação 
de políticas públicas educacionais no país.

Os resultados de pesquisa realizada pelas autoras 
(BARBOSA, GEHLEN e FERNANDES, 2012) indicam que, 
do universo de crianças de zero a seis anos que residem em 
áreas rurais, apenas 12,1% frequentam creches e 67,6% estão 
vinculadas a turmas de pré-escola. Esses índices referentes 
à Infância do Campo são bem inferiores quando considerada 
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a realidade urbana, na qual 26% das crianças frequentam 
a creche e 83% estão inseridas em turmas de pré-escola.

Essa difícil realidade também impacta os demais níveis 
educacionais que incidem junto às populações do campo, 
das águas e das florestas. No que diz respeito à Educação 
Básica no campo, inúmeros são os dilemas enfrentados 
cotidianamente por milhões de crianças, adolescentes e 
jovens que sofrem violações históricas que dificultam – 
quando não impossibilitam – a efetivação de seu direito 
inalienável à educação. Assim, pode-se afirmar a importân-
cia do marco normativo da Educação Infantil e da Educação 
do Campo no Brasil. Contudo, a realidade objetiva do 
campo, a precariedade das escolas, a falta de projeto po-
lítico pedagógico adequado à realidade dos estudantes, 
bem como os limites de expansão da própria rede públi-
ca de educação no país, ainda imperam como grandes 
questões que necessitam ser enfrentadas no marco das 
políticas públicas, em especial as educacionais.
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Capítulo 3. Como a  
invisibilidade se constrói?

No processo de sistematização de apontamentos sobre 
as infâncias no contexto da Reforma Agrária é necessário 
aprofundar a reflexão sobre a invisibilidade da(s) infância(s) 
no contexto do campo no Brasil, tendo em conta a infe-
riorização do campesinato no âmbito da política pública, 
sobretudo no que diz respeito à negação de seu direito à 
educação, mesmo quando considerada a projetividade 
instituída no dispositivo legal.

Nesse sentido, são apresentados dados relacionados à 
realidade de inserção da população brasileira nos territórios 
urbanos e rurais, bem como o debate acerca da contrarie-
dade posta na abordagem oficial do que efetivamente se 
constitui como urbano e como rural no Brasil. Com isso, 
são delineados alguns elementos analíticos sobre a questão 
agrária brasileira e a contínua e histórica violência sofrida 
pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo, das águas 
e das florestas.

Na sequência é evidenciada a negação do direito à 
educação aos povos trabalhadores do campo, das águas e 
das florestas, a partir da ação concreta do Estado brasileiro, 
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delineada e não efetivada no marco da Educação Rural e 
deflagrada com o fechamento das escolas do campo.

Por fim, a partir dos dados da I e II Pesquisa Nacional da 
Educação na Reforma Agrária, são sistematizadas apreen-
sões primeiras sobre a invisibilidade da(s) infância(s) no con-
texto do campo no Brasil, uma invisibilidade produzida pela 
ação do Estado brasileiro, sobretudo, por meio da negação 
contínua de direitos, dentre eles, o direito à educação.

A INFERIORIZAÇÃO DO CAMPESINATO  
COMO POLÍTICA DE ESTADO

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2015, no Brasil, aproximadamente 85% da po-
pulação vivem em áreas urbanas e 15% vivem em áreas 
rurais (IBGE, 2021). Contudo, ao considerar as informações do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre a 
distribuição da população brasileira, é importante salientar que 
os dados oficiais em relação ao conceito de rural e de urbano 
são passíveis de serem problematizados, sobretudo no que diz 
respeito ao que efetivamente seja urbano e ao que seja rural.

O próprio IBGE, em estudo para realização do novo 
censo nacional – projetado para ocorrer no ano de 2022 –, 
verifica a potencialidade de um Brasil menos urbano. De 
acordo com a nova tipologia proposta (IBGE, 2017, p. 61), a 
população brasileira residente em municípios considerados 
predominantemente urbanos chega a 76%, o que corres-
ponde somente a 26% do total de municípios do país. Desse 
modo, a maior parte dos municípios brasileiros podem ser 
classificados como predominantemente rurais, dos quais 
aproximadamente 55% são tidos como rurais adjacentes e 
6% como rurais remotos.
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Essa contrariedade sobre a concretude do campo bra-
sileiro também já vinha sendo assumida em documentos 
oficiais anteriores. No debate educacional, conforme o Minis-
tério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2007, p. 
12), ao considerarmos como critérios de ruralidade a locali-
zação dos municípios, o quantitativo de suas populações e 
a densidade demográfica registrada, entre os 5.560 (cinco 
mil, quinhentos e sessenta) municípios brasileiros, 4.490 
(quatro mil, quatrocentos e noventa) deveriam ser classi-
ficados como rurais. Ao focar a população essencialmente 
rural, considerando tais parâmetros, seria possível identificar 
em torno de 72 milhões de habitantes na área rural.

Assim, registra-se que apreender o que efetivamente se 
constitui como rural, na própria distribuição do território e 
da população nacional, tem grande peso na projeção e no 
reconhecimento do campesinato brasileiro.

Esse primeiro elemento, relacionado à problemática do 
reconhecimento do que efetivamente seja urbano e rural no 
Brasil, já levanta a séria questão sobre a não consideração 
do campesinato no arcabouço da política pública e que 
se desdobra na ação do Estado que inferioriza e descon-
sidera essa importante parcela da sociedade brasileira 
na consolidação da ação estatal. Essa inferiorização e 
desconsideração na formulação e implementação de 
políticas públicas no país conecta-se à constituição da 
própria questão agrária brasileira.

Apesar disso, no ano de 2012, houve a realização do 
Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Traba-
lhadoras, Povos do Campo das Águas e das Florestas, 
que, a partir da mobilização desses sujeitos, evidenciou 
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inúmeras reivindicações. Junto a isso, verificou-se a au-
toafirmação de uma identidade comum da organização 
camponesa no Brasil, constituída na diversidade de 
sujeitos e pautas reivindicativas. Assim, a partir da 
luta por reforma agrária, por terra e território, vem se 
afirmando uma diversidade de sujeitos, os sem-terra, 
os quilombolas, os indígenas, os extrativistas, os pes-
cadores artesanais, as quebradeiras, as comunidades 
tradicionais, os agricultores familiares, os campone-
ses, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais que 
constituem-se como povos do campo, das águas e das 
florestas (ENCONTRO NACIONAL UNITÁRIO DOS TRA-
BALHADORES E TRABALHADORAS DO CAMPO, DAS 
ÁGUAS E DA FLORESTA, 2012).

Nesse quadro, a questão agrária, juntamente com o 
patriarcado, com o patrimonialismo e com a questão ra-
cial, coloca-se como elemento central na organização da 
sociedade brasileira, o que permite compreendê-la como 
problema estrutural da formação social capitalista brasileira, 
ou seja, está no cerne da materialidade da forma histórica 
do capitalismo no Brasil. De acordo com Verdério (2011, p. 
33-34), em toda a história do Brasil, é possível identificar a 
existência de determinados sujeitos, que têm tido presença 
marcante e efetiva nos processos políticos, econômicos e 
sociais e, por sua vez, na organização da forma histórica do 
capitalismo no Brasil.

De um lado, são identificados os donatários, os sesmei-
ros, os senhores de engenho, os coronéis, os barões do café, 
os grileiros, os estancieiros, as empresas colonizadoras, os 
latifundiários, os empresários do agronegócio e da agroe-
nergia. Esse conjunto de termos e tipologias, de modo geral, 
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denomina extratos das classes dominantes que sempre 
estiveram no centro do poder e que historicamente detêm 
a propriedade da terra em nosso país. De outro, colocam-se 
os povos trabalhadores do campo, das águas e das florestas, 
que sempre demonstraram sua capacidade de resistência, 
organização e disputa, tanto na perspectiva territorial, quanto 
na incidência e no embate na esfera política.

Nesse cenário, registra-se um conjunto de lutas e mo-
bilizações que efetivamente dão concretude à história e à 
atualidade da questão agrária do Brasil. As expressões de 
luta dos povos do campo, das águas e das florestas, frente 
ao domínio e à violência produzida pela classe dominante 
que sempre esteve no poder e que historicamente detém a 
propriedade da terra em nosso país, tornam perceptível a 
questão agrária brasileira que é produzida na contradição 
principal entre a classe dominante agrária e os povos traba-
lhadores do campo, das águas e das florestas.

De acordo com Carvalho (2010, p. 5), a contradição e a 
incompatibilidade entre camponeses e a elite agrária 
brasileira “[...] reside na possibilidade efetiva da perda 
da terra pelos camponeses devido à pressão econômica, 
política e ideológica exercida com maior ou menor grau 
de violência física, pelas grandes empresas capitalistas 
[...]”. Desse modo, “a ameaça e a prática objetiva de usur-
pação das terras camponesas pelas empresas capitalistas 
é o fator que provoca a maior parte dos conflitos sociais 
na terra e pela terra. [...] A perda da terra significa, para os 
camponeses, portanto, a extinção da própria condição de 
ser camponês (CARVALHO, 2010, p. 5).

Nesse contexto, ao considerar a realidade do campo 
brasileiro, fica evidente a identificação da questão agrária, 
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constituída pelas relações sociais estabelecidas e que está 
colocada como um problema estrutural do modo capitalista 
de produção. De acordo com a análise de Fernandes (2008), 
esse problema é resultado da lógica da reprodução ampliada 
do capital, “[...] que provoca o desenvolvimento desigual, 
por meio da concentração de poder expresso de diferentes 
formas, por exemplo: propriedade da terra, dinheiro e tec-
nologia”. E, “para a sua territorialização, o capital precisa 
destruir outros territórios, como, os territórios camponeses 
e indígenas” (FERNANDES, 2008, p. 43-44).

Essa configuração da questão agrária no Brasil se torna 
ainda mais presente no dimensionamento e na organização 
do espaço do campo brasileiro, pois, “[...] enquanto o agrone-
gócio organiza seu território para a produção de mercadorias, 
o grupo de camponeses organiza seu território, primeiro, para 
sua existência, precisando desenvolver todas as dimensões 
da vida” (FERNANDES, 2008, p. 40). Enquanto o campo do 
agronegócio é organizado a partir da eliminação da vida 
com foco unicamente voltado para a produção de mer-
cadorias, o campo dos povos trabalhadores do campo, 
das águas e das florestas é constituído pela diversidade, 
no qual existem múltiplas formas de vida, sejam plantas, 
animais e pessoas. Pessoas essas que se constituem 
como homens, mulheres, idosos, adultos, jovens, adoles-
centes e crianças. São caracterizados pela diversidade 
de identidade, de gênero, de etnias, de culturas, de mo-
dos de vida, o que é refletido na produção cotidiana de 
relações diversas.

Tendo em conta a oposição entre o agronegócio e os 
povos trabalhadores do campo, das águas e das florestas 
como expressão estrutural da questão agrária, é necessário 
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considerar os inúmeros e históricos conflitos existentes no 
campo brasileiro.

Conforme dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
(CEDOC, 2021), no ano de 2020, ocorreram 2.054 (dois 
mil e cinquenta e quatro) conflitos por terra, água e tra-
balho no Brasil, com a ocorrência do assassinato de 18 
(dezoito) pessoas. Desse total de conflitos registrados 
em 2020, 1.576 (mil quinhentas e setenta e seis) ocor-
rências estiveram vinculadas estritamente aos conflitos 
por terra, o que culminou no assassinato de 14 (quatorze) 
trabalhadores e trabalhadoras.

Considerando o comparativo histórico organizado pela 
CPT, verifica-se que, de 2011 a 2020, foram registrados 
403 (quatrocentos e três) assassinatos de trabalhadores 
e trabalhadoras rurais em função dos inúmeros e cons-
tantes conflitos no campo ocorridos na última década. 
Quando o recorte de tempo é expandido para todo o período 
de registro realizado pela CPT, que vai de 1985 até 2020, a 
partir das contribuições de Costa et al (2021), verifica-se a 
ocorrência do assassinato de 1.988 (mil novecentas e oi-
tenta e oito) pessoas em conflitos por terra, água e trabalho 
no Brasil, nos últimos 35 (trinta e cinco) anos.

Junto à violação do direito à vida, registrados nos dados 
sistematizados anualmente pela CPT e que evidenciam a 
violência no campo com o assassinato contínuo de centenas 
de trabalhadores e trabalhadoras, os povos trabalhadores 
do campo, das águas e das florestas sofrem cotidianamente 
outras tantas violações e privação de direitos básicos para 
manutenção e reprodução de suas vidas. A falta de políticas 
públicas é uma expressão desse cenário e está relacionada 
diretamente à ação do Estado, que, em vez de viabilizar e 
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promover condições concretas de vida nos territórios do 
campo, das águas e das florestas, expressa seu compromisso 
e uma ação deliberada em favor das classes dominantes do 
campo, negando inúmeros direitos a essa parcela da popu-
lação, dentre a qual estão as crianças.

No que diz respeito à realidade da reforma agrária no 
país, conforme dados dispostos pelo MEC-INEP (2006), 
no ano de 2004, foi registrada a existência de 5.595 (cinco 
mil, quinhentos e noventa e cinco) assentamentos regu-
lamentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (INCRA). Esse quantitativo de assentamentos 
regulamentados contava com uma estimativa de 524.868 
(quinhentas e vinte quatro mil, oitocentas e sessenta e 
oito) famílias atendidas, envolvendo uma população de 
2.548.907 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, 
novecentas e sete) pessoas. De acordo com INEP – INCRA 
(2005, p. 77), desse número total estimado da população 
dos assentamentos registrado em 2004, 38,4% tinham até 
quinze anos de idade. Ou seja, no início da década de 2000, 
978.780 (novecentas e setenta e oito mil, setecentas e oi-
tenta) crianças e adolescentes integravam e constituíam 
a(s) infância(s) no contexto da reforma agrária no Brasil. 
E existiam pouco mais de 7.500 (sete mil e quinhentas) 
crianças matriculadas na creche e 55.000 (cinquenta e 
cinco mil) na pré-escola (INEP, INCRA, 2005, p. 124).

A NEGAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO  
AOS POVOS TRABALHADORES DO CAMPO,  
DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS

Conforme já explicitado, a questão agrária brasileira, como 
elemento estruturante da forma histórica do capitalismo no 
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Brasil, é constituída, em nossa atualidade, na confrontação 
entre a elite agrária do país e os povos trabalhadores do cam-
po, das águas e das florestas, em sua diversidade identitária e 
organizativa. Nesse quadro, coloca-se a negação do direito à 
educação aos povos trabalhadores do campo, das águas e 
das florestas, que é efetivada a partir da ação concreta do 
Estado brasileiro, delineada no marco da Educação Rural.

Ao considerar as diferentes perspectivas para o desenvolvi-
mento do campo brasileiro, as práticas educacionais vinculadas 
à Educação Rural, de acordo com Verdério (2018), primeiramen-
te estiveram vinculadas estritamente à execução de programas 
e projetos que consideravam as populações rurais como em-
pecilhos para o avanço e a reprodução ampliada do capital em 
terras brasileiras, pela sua não disposição e compatibilidade 
com as demandas postas no processo de industrialização e 
urbanização do país, impulsionados pela ação do Estado a 
partir da década de 1930. Nesse mesmo contexto, conforme 
apontamentos de Leite (2002, p. 40), os povos trabalhadores 
do campo, das águas e das florestas poderiam se constituir 
como um estrato da população brasileira que, juntamente com 
a classe operária em ascensão, poderia tensionar o modo de 
produção capitalista, buscando romper com tal lógica e cons-
truir uma alternativa de organização societal.

Já em um segundo momento, a Educação Rural no Bra-
sil – com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
no contexto dos entendimentos da Conferência Mundial de 
Educação para Todos, dispostos na Declaração de Jomtien, 
de 1990; dos apontamentos da Comissão Internacional sobre 
Educação para o Século XXI, com o Relatório Delors 1993 
– 1996; com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n. 9.394, de dezembro de 1996 – passa a 
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ser figurada como elemento relevante no conjunto das ações 
do Estado brasileiro, no sentido de garantir a Educação Bá-
sica para todos. Tal iniciativa corrobora com a constituição 
e consolidação no Brasil de um contingente capaz de, por 
meio do domínio mínimo dos códigos de leitura e escrita 
básicos, terem viabilizada sua inserção como trabalhadores 
e trabalhadoras e como consumidores dos bens produzidos 
pela indústria no mercado em ascensão.

Assim, ao considerarmos a trajetória excludente e dis-
criminatória da Educação Rural e a realidade de não acesso 
dos povos do campo, das águas e das florestas à educação 
no país, refletido no alto índice de analfabetismo, por exem-
plo, a Educação do Campo passa a constituir-se como uma 
dívida que precisa ser assumida pelo conjunto da sociedade.

Contudo, no terreno controverso das políticas sociais, 
apenas nomear os povos do campo, das águas e das flo-
restas como sujeitos de direitos não basta. Para a garantia 
concreta dos direitos, dentre eles, o da educação, faz-se 
necessária a instituição de ações afirmativas no contexto 
das políticas públicas.

Conforme Molina (2008, p. 29), “é a especificidade das 
condições de acesso e as desigualdades históricas no acesso 
à educação que necessariamente demandam ações afirmati-
vas do Estado para corrigir essas distorções”. Corroborando 
com essa assertiva, Brotto e Verdério (2011, p. 1007) verificam 
que, “se um grupo social não consegue acessar a educação, 
que é entendida como direito subjetivo de todos, o Estado 
tem a obrigação de assegurar políticas diferenciadas que 
garantam esse direito. As políticas educacionais devem 
ser universalizantes e, para tanto, necessitam dar conta do 
específico, para que os direitos previstos nos documentos 
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oficiais sejam acessados, como direito concreto, por determi-
nados grupos vulneráveis da sociedade, possibilitando-lhes 
o acesso à educação, por exemplo”.

Todavia, nesse pleito de afirmação da Educação do Cam-
po e mesmo quando consideradas as conquistas obtidas na 
consolidação de um aparato normativo e orientador no âm-
bito da política educacional brasileira nas últimas décadas, 
conforme já expresso no Quadro 1, o fechamento de escolas 
do campo continua sendo uma realidade.

Peripoli e Zoia (2011, p. 194) registram que, quando con-
siderado o período entre 2002 e 2011, ou seja, em menos de 
10 anos, foram fechadas mais de 24 mil escolas do campo no 
Brasil. Do mesmo modo, Tafarel e Munarim (2015) indicam 
que os dados do Censo Escolar (INEP, MEC, 2015), assim 
como os dados do II PNERA (2015), “demonstram que, ao 
longo da última década, o número de escolas do campo 
brasileiras fechadas é enorme. As escolas foram reduzidas 
em 31,46%, ou seja, 32.512 unidades foram fechadas” (TAFA-
REL, MUNARIN, 2015, p. 45). Também Alentejano e Cordeiro 
(2019), com base na análise dos dados do INEP, verificam que, 
entre 1997 e 2018, foram fechadas quase 80 mil escolas no 
campo brasileiro, ou seja, cerca de 4 mil escolas fechadas 
por ano. Portanto, o principal equipamento público educa-
cional, a escola, tem sido sistematicamente retirada dos 
territórios dos povos do campo, das águas e das florestas 
pela ação deliberada do próprio Estado brasileiro.

A INVISIBILIDADE DA INFÂNCIA DO CAMPO NO 
CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

De acordo com Ramos, Leite e Rezende (2020, p. 3), a in-
fância coloca-se com um tempo importante para a formação 
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da vida. Contudo, de maneira geral, na sociedade capitalista, 
a concretização do direito à(s) infância(s) é constantemente 
limitada. A negação histórica de um “lugar” social às crianças, 
juntamente com os inúmeros direitos negados e negligen-
ciados pelo Estado e que são verificados na realidade de 
diferentes infâncias pelo Brasil afora refletem um processo 
de inviabilização cotidianamente vivenciado por crianças e 
adolescentes em diferentes contextos sociais e que, muitas 
vezes, é gerado pelo próprio Estado.

Em sistematização recente que trata da realidade de 
crianças no contexto da reforma agrária frente à pandemia, 
Ramos, Leite e Rezende (2020, p. 6) ressaltam que “certa-
mente, se a criança não vive em um ambiente com condições 
como habitação digna, alimentação necessária para o seu 
desenvolvimento, educação e saúde, o impacto será determi-
nante na sua formação”. De acordo com a análise publicada 
pela Save the Children e o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) (2020), constata-se um alerta para a possi-
bilidade do alcance de 86.000.000 (oitenta e seis milhões) 
de crianças em situação de pobreza no mundo, considerando 
o contexto deflagrado pela pandemia do Covid-19.

Do mesmo modo, no Brasil, de acordo com Ramos, Leite 
e Rezende (2020) quando analisam o Relatório Pobreza na 
Infância e Adolescência, produzido pelo UNICEF, em 2018, 
verifica-se que 61% das meninas e dos meninos brasileiros 
vivem na pobreza – sendo monetariamente pobres e/ou estão 
privados de um ou mais direitos.

A partir do enfoque das privações como medição da 
pobreza multidimensional proposto por Alkire-Foster (2008), 
uma variável a ser considerada ao se analisar a invisibili-
dade das infâncias e adolescências do campo é o trabalho 
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infantil, entendendo a estreita relação dessa violação de di-
reitos com as dimensões citadas por Ramos, Leite e Rezende 
(2020). Ademais, segundo o Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil (2021), além de as conse-
quências do trabalho precoce no desenvolvimento pleno de 
crianças e adolescentes repercutirem em diversas dimensões 
da vida adulta (baixa escolaridade, danos psicológicos, bai-
xos salários, ocupações degradantes, exposição à violência, 
menor longevidade), também contribuem diretamente para 
a reprodução do ciclo de pobreza.

Embora tenha ocorrido uma redução do trabalho infantil 
de 13,4% (960 mil) para 11,2% (724 mil) nos territórios rurais, 
no período de 2016 a 2019, a proporção ainda é quase três 
vezes maior do que nos territórios urbanos. Em que pese a 
importância da socialização e da transmissão de saberes 
para a construção das identidades de crianças e adolescen-
tes do campo, não se pode negar e, menos ainda, naturalizar, 
as repercussões negativas do trabalho infantil no desenvolvi-
mento pleno desses sujeitos sociais e na construção de sua 
autonomia e subjetividades.

Nessa realidade complexa, ao buscar sistematizar infor-
mações sobre a realidade da infância no campo brasileiro, 
com especial atenção para o contexto da reforma agrária, 
tem-se como principal agrupamento de dados oficiais a 
I Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária (I 
PNERA) ocorrida entre novembro de 2004 e fevereiro de 
2005 e que viabilizou a realização de 24.500 (vinte e quatro 
mil e quinhentas) entrevistas em 1.651 (mil, seiscentos e 
cinquenta e um) municípios de todo o Brasil, com a visita 
a 5.595 (cinco mil, quinhentos e cinco) assentamentos. 
Além de reunir um conjunto de dados fundamentais para 
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a consolidação da reforma agrária como política pública, 
essa pesquisa colocou-se como referência para a inserção 
das escolas do campo no censo escolar, a partir de 2005 
(IPEA, 2015).

De um lado, é crível a importância de ações como a I 
PNERA na identificação e sistematização de dados oficiais 
que balizem e possam projetar a instituição da política públi-
ca, com destaque para a política educacional no contexto da 
reforma agrária. Contudo, ao considerar o registro temporal 
da referida pesquisa – efetivada há 17 (dezessete) anos –, 
também é possível constatar a concretude da invisibilidade 
projetada pelo Estado em relação à(s) infância(s) que têm 
sua existência viabilizada por sua inserção no contexto da 
reforma agrária no Brasil. Mesmo a I PNERA não tem isso 
como um dos seus objetivos primeiros.

A escassez de dados oficiais registrados de maneira 
sistemática e contínua, sem dúvida alguma, materializa uma 
ação do aparato estatal brasileiro que não identifica a neces-
sidade de realizar tal registro como elemento constituinte e 
sustentador da política pública voltada para a(s) infância(s).

Constata-se ainda, a não consideração da multiplicidade 
da infância que toma concretude na existência de variadas 
condições de vivenciar a(s) infância(s) na realidade nacional. 
No contexto da reforma agrária e do campo de maneira 
geral, isso tem sua expressividade traduzida na própria 
existência e autoafirmação dos povos trabalhadores do 
campo, das águas e das florestas, que inclui a existência 
de crianças, jovens, adultos e idosos, mas que não traz 
elementos que evidenciem as condições do ser criança em 
tal contexto. Isso sugere a necessidade de que a própria 
instituição da política pública assuma a tarefa de mapear, 
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sistematizar e promover ações concretas que considerem 
tal diversidade.

No ano de 2011, houve a realização da II Pesquisa Nacio-
nal da Educação na Reforma Agrária (II PNERA), que esteve 
voltada para a efetividade do Programa Nacional de Educa-
ção na Reforma Agrária (PRONERA) no Brasil. Ao fazer esse 
diagnóstico e registro sobre a realização do PRONERA, a II 
PNERA sistematizou importantes apontamentos em conside-
rar a Educação do Campo e as escolas do campo como uma 
dívida pendente na concretização da política educacional no 
país (IPEA, 2015, p. 65).

Nesse quadro, a II PNERA permitiu dar concretude aos 
caminhos trilhados na construção do PRONERA em seus 
mais de vinte anos de existência. No entanto, também trouxe 
à tona as dificuldades de reunir informações dispersas por 
vários lugares. O Relatório da II PNERA demonstrou o es-
forço constituído com o PRONERA pela busca de soluções 
para o enfrentamento de uma realidade que assola milhões 
de pessoas – crianças, jovens, adultos e idosos – que vivem 
nos assentamentos de reforma agrária (IPEA, 2015, p. 65) e 
que, muitas vezes, tiveram e têm seus direitos negligenciados 
pelo Estado.

No que diz respeito à Educação Básica, a II PNERA, mais 
uma vez, reiterou a compreensão de que a luta pelo direito 
à educação logrou conquistas importantes, “[...] seja pela 
universalização da educação básica, seja pela expansão do 
acesso ao ensino técnico profissional e ensino superior (pú-
blico e privado), seja por outros programas complementares 
de bolsas, cotas raciais e sociais, entre outras iniciativas” 
(IPEA, 2015, p. 65). Contudo, também reafirmou uma cons-
tatação que tem sustentado a denúncia afirmada continua-
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mente na luta por uma Educação do Campo no Brasil, a qual 
expressa o “[...] quão longe está a realidade das melhores 
elaborações teóricas acerca do direito à educação e da edu-
cação necessária para quem vive no meio rural brasileiro” 
(IPEA, 2015, p. 65).

Ao adensar com maior profundidade essa reflexão para a 
realidade vivenciada pela(s) infância(s) no contexto do campo 
e da reforma agrária, afirma-se uma perspectiva de invisibi-
lidade concretizada na falta de dados passíveis de análise e 
que possam dar materialidade à política pública que atenda 
as demandas e necessidades constituintes do ser criança 
no campo e, em especial, no contexto da reforma agrária.
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Capítulo 4. As infâncias e adolescências 
no contexto de luta pela terra: questões 

latentes e a pauta de reivindicação 
infanto-juvenil

No contraponto à invisibilidade da(s) infância(s) na refor-
ma agrária, nesta seção, é verificado um conjunto de ações 
que evidenciam o protagonismo infanto-juvenil na luta pela 
terra e na luta por uma Educação do Campo, dando conta do 
delineamento e da afirmação de uma pauta de reivindicação 
das crianças e adolescentes, que, produzida por meio de seu 
protagonismo, enfrenta e denuncia a invisibilidade sofrida 
cotidianamente por tais sujeitos. Junto a esse processo, 
tem-se a constituição da identidade Sem Terrinha, conforme 
apontado por Silva, Felipe, Ramos (2012, p. 421-422) e por 
Ramos, Leite e Rezende (2020).

De acordo com Ravena (2020), na afirmação histórica do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem (MST) como mo-
vimento social, verifica-se a constituição de um Movimento 
Social “[...] de todos, inclusive de mulheres, jovens e crian-
ças, mostrando, na prática, que havia (e há) outros modos 
de vida em sociedade e, mais do que sociedade, há modos 
de vida em comum, realizados em comunidades. O MST 
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percebe que, além de condutas adultas, ele também existe 
como movimento social junto às crianças, desde pequenas” 
(RAVENA, 2020, p. 17).

Conforme informações apresentadas na página oficial do 
MST na internet, existem mais de 2.000 (duas mil) escolas 
públicas em assentamentos e acampamentos de reforma 
agrária em todo país. Esse conjunto de escolas envolve mais 
de 200.000 (duzentas mil) crianças, adolescentes, jovens e 
adultos (MST, 2021). Registram-se, ainda, cerca de 50.000 
(cinquenta mil) adultos alfabetizados, 2.000 (dois mil) 
estudantes em cursos técnicos e superiores e mais de 100 
(cem) cursos de graduação em parceria com Universidades 
públicas por todo o país.

A criança do campo como sujeito social de direito e sua 
afirmação no contexto da reforma agrária

Ao pontuar a expressividade e a concretude da educação 
na reforma agrária, registra-se que o debate e o fazer da 
educação nesse contexto institui-se também como espaço 
primeiro da criança e de sua ação ativa na luta pela terra.

Nesse contexto, de acordo com Ramos, Leite e Re-
zende (2020, p. 13), as mobilizações infantis das crianças 
que integram o contexto da reforma agrária no Brasil “[...] 
visam ao fortalecimento da identidade Sem Terrinha e de 
construção da autonomia e organização infantil por meio 
de processos organizativos, articulados pela dimensão da 
confraternização, da arte e cultura, do estudo e da luta so-
cial”. Desse modo, os encontros locais, regionais, estaduais 
e nacional colocam-se como espaços em que as crianças 
“[...] participam e constroem os espaços da brincadeira, do 
estudo de temas relevantes para a sua formação, vivenciam 
e experimentam diferentes formas de expressão cultural, 
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além de lutar em defesa do direito das crianças do Brasil e 
do mundo” (RAMOS, LEITE, REZENDE, 2020, p.13).

O primeiro registro de uma mobilização específica das 
crianças no contexto da luta por Reforma Agrária no Brasil 
– no período pós-redemocratização – é datado no ano de 
1994. Posterior a isso, de maneira contínua, a organização 
infanto-juvenil no interior da luta pela terra tem tido como seu 
principal elemento a afirmação da identidade das crianças 
Sem Terrinha.

No processo de pesquisa, foram identificados nove 
documentos elaborados pelas crianças de Assentamentos 
e Acampamentos de todo o Brasil, entre os anos de 2014 e 
2019. Os documentos analisados são seis Manifestos e três 
Cartas. A elaboração de todos os documentos analisados 
esteve conectada à realização das atividades dos Sem Ter-
rinhas organizadas em cinco estados e em duas atividades 
realizadas em nível nacional.

reforma agraria.indd   63reforma agraria.indd   63 18/02/2022   14:39:1918/02/2022   14:39:19



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

64

QUADRO 4: Cartas e Manifestos dos Sem Terrinha 2014 – 2019

Elaboração Período Documento

1 MST-Nacional Fevereiro de 2014

Manifesto dos Sem Terrinha à Sociedade 
Brasileira
VI Congresso Nacional do MST – Ocupação 
do MEC

2 MST-PR Novembro de 2016 Manifesto dos Sem Terrinha
12º Encontro Estadual dos Sem Terrinha

3 MST-RS Outubro de 2017
Carta dos Sem Terrinha da Região Sul
I Encontro dos Sem Terrinha da Região Sul 
do Rio Grande do Sul

4 MST-PE Outubro de 2017 Carta dos Sem Terrinha
XIII Encontro Estadual dos Sem Terrinha

5 MST-PB Outubro de 2017 Manifesto das Crianças Sem Terrinha da 
Paraíba

6 MST-Nacional Julho de 2018
Manifesto das Crianças Sem Terrinha
1º Encontro Nacional das Crianças Sem 
Terrinha

7 MST-PR Outubro de 2019 Manifesto das Crianças Sem Terrinha
XIII Encontro Estadual dos Sem Terrinha

8 MST-MG Outubro de 2019
Manifesto do 1º Encontro das Crianças 
Sem Terrinha da Regional Milton Freitas 
(Metropolitana)

9 MST-RS Outubro de 2019
Carta das Crianças Sem Terrinha
19º Encontro Estadual das Crianças Sem 
Terrinha

Fonte: Organizado pelo autor, 2021.

Para análise dos nove documentos identificados, foram 
delineadas quatro dimensões comuns, no sentido de bus-
car uma melhor expressão das elaborações analisadas: i) 
Autoidentificação das crianças; ii) Vida no Acampamento/
Assentamentos; iii) Percepções das crianças; iv) Reivindica-
ções das crianças; v) Diálogo com a sociedade; e vi) Temas 
e lemas das atividades.
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DELINEAMENTO E AFIRMAÇÃO DA REIVINDICAÇÃO 
INFANTO-JUVENIL NA REFORMA AGRÁRIA

A partir dos nove documentos analisados, apresentados 
anteriormente, no Quadro 4: Cartas e Manifestos dos Sem 
Terrinha 2014 – 2019, foi possível delinear e afirmar uma pauta 
de reivindicação das crianças Sem Terrinha. Na compreensão 
aqui assumida, trata-se de uma produção coletiva, refletida 
num conjunto de elaborações específicas das crianças, 
produzidas em momentos de luta e de mobilização. Para 
fins descritivos e analíticos, os textos analisados foram or-
ganizados por temáticas: reforma agrária, saúde, esporte e 
lazer, educação e questões gerais.

Dado o destaque que a educação toma na vida, na rei-
vindicação e nas elaborações das crianças Sem Terrinha, 
para fins analíticos, essa temática foi desdobrada em outros 
subtemas: escolas do campo, trabalho pedagógico nas 
escolas do campo, professores e professoras, transporte 
escolar e alimentação escolar.

REFORMA AGRÁRIA
Em relação à reforma agrária, as crianças Sem Terrinha 

evidenciam suas lutas com objetividade e muito conheci-
mento sobre a realidade vivenciada nas ocupações, nos 
acampamentos e nos assentamentos.

Essa percepção é ricamente registrada no Manifesto dos 
Sem Terrinha à Sociedade Brasileira (MST-NACIONAL, 2014), 
elaborado pelas crianças que participaram da Ciranda Infantil 
Paulo Freire, que foi organizada no VI Congresso Nacional do 
MST, ocorrido em fevereiro de 2014. Nessa oportunidade, as 
700 crianças Sem Terrinha participantes da Ciranda Paulo Frei-
re realizaram a ocupação do Ministério da Educação (MEC).
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De acordo com a elaboração das crianças, “[...] nos acampa-
mentos e assentamentos plantamos para comer e para vender 
para o povo da cidade. É uma policultura, há várias plantações 
e criações de bichos [...]. E não precisa usar veneno, porque 
a criação de bichos pode diminuir bastante os besouros e as 
lagartas que estragam as plantações” (MST-NACIONAL, 2014).

De maneira geral, as crianças Sem Terrinha sistematizam 
elementos centrais para a consolidação da reforma agrária 
como política de Estado, o que passa a ter impactos con-
cretos em suas vidas, na vida de suas famílias e em suas 
Comunidades.

Dentre as questões postas, destaca-se a violência sofrida 
de maneira recorrente na luta pela terra no Brasil, como evi-
denciada nos dados sistematizados pela CPT (CEDOC, 2021) 
e que foram apresentados anteriormente. Isso é registrado de 
maneira contundente no Manifesto dos Sem Terrinha (MST-
-PR, 2016), elaborado pelas crianças que participaram do 12º 
Encontro Estadual dos Sem Terrinha, realizado no Paraná, 
em novembro de 2016, no qual as crianças reivindicam “[...] 
que não tenha mais violência contra os Sem Terra e que o 
Estado cumpra sua obrigação de garantir a segurança do 
povo [...]. Nós, Sem Terrinhas, sofremos a mesma situação 
que nossas famílias quando a polícia tenta nos reprimir e 
despejar [...]” (MST-PR, 2016).

Destaca-se, nessa leitura e sistematização das crianças 
Sem Terrinha, a violência sofrida por elas e por suas famílias. 
Uma violência que, muitas vezes, é impulsionada na própria 
ação do Estado, que, na maioria dos casos, concebe a ques-
tão agrária brasileira como “caso de polícia” e não como 
“caso de política”. Ou seja, uma questão social que necessita 
ser tratada e solucionada por meio das políticas públicas.

reforma agraria.indd   66reforma agraria.indd   66 18/02/2022   14:39:1918/02/2022   14:39:19



C A P Í T U L O  4 .  A S  I N F Â N C I A S  E  A D O L E S C Ê N C I A S  N O  C O N T E X T O  D E  L U T A  P E L A  T E R R A

67

Na reforma agrária, as crianças Sem Terrinha reivindicam a:
• Desapropriação e distribuição das terras para reali-

zação da reforma agrária;
• Consolidação dos assentamentos com toda infraes-

trutura necessária;
• Garantia da liberdade e de condições dignas para 

viver no campo;
• Eliminação da violência contra os Sem Terra;
• Ação do Estado no cumprimento de função de ga-

rantir a segurança do povo;
• Garantia ao acesso à casa boa para morar;
• Ações de promoção da Agroecologia;
• Ações de promoção da Cooperação;
• Viabilização de condições para a produção de ali-

mentos saudáveis;
• Potencialização da Soberania Alimentar nas comu-

nidades;
• Promoção da produção de alimentos gostosos e sem 

venenos;
• Acesso à internet de qualidade;
• Participação no PNAE e no PAA;
• Melhorias nas estradas;
• Diversificação do cultivo na agricultura.

SAÚDE
No que tange aos aspectos relacionados à saúde no 

campo, as crianças Sem Terrinha o evidenciam como um 
direito que precisa ser cultivado coletivamente.

Tal questão foi registrada no Manifesto do 1º Encontro das 
Crianças Sem Terrinha da Regional Milton Freitas (MST-MG, 
2019), elaborado pelas crianças em outubro de 2019, no qual 
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registram que, “nós precisamos garantir saúde em todos os 
nossos territórios. Saúde é comer bem, plantar, ser companheiro 
e melhorar a vida nas nossas áreas, começando das pequenas 
ações para as grandes transformações” (MST-MG, 2019).

Do mesmo modo, as crianças Sem Terrinha afirmam 
uma compreensão sobre o papel do Estado na realização 
de políticas públicas de saúde, tendo a Unidade Básica 
como ponto de referência e de atuação nas Comunidades. 
As crianças afirmam a saúde como um direito de todos 
e todas e que necessita estar refletido no cuidado e na 
prevenção coletiva. Contudo, essa compreensão dos Sem 
Terrinha não inibe a afirmação da saúde no campo da polí-
tica pública, pelo contrário, a afirmação vem acompanhada 
do como fazer.

Na saúde, as crianças Sem Terrinha reivindicam a:
• Garantia de acesso à saúde;
• Construção e viabilização do funcionamento de Uni-

dades de Saúde nos Assentamentos;
• Ampliação das terapias e tratamentos naturais.

ESPORTE E LAZER
O esporte e o lazer, nas elaborações dos Sem Terrinha, 

são evidenciados de maneira recorrente em conexão direta 
com o brincar, com a diversão e com a recreação.

Junto a essa compreensão, são reivindicados espaços 
propícios para sua realização. Essa reivindicação foi registra-
da no Manifesto das Crianças Sem Terrinha (MST-NACIONAL, 
2018), que foi elaborado pelas crianças que participaram 
do 1º Encontro Nacional, realizado em julho de 2018. Nessa 
elaboração, as crianças afirmam que “As escolas do campo 
precisam ter melhores condições. Queremos que sejam 
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construídas quadras de esportes, refeitório e parquinho 
infantil, que o pátio das escolas seja grande pra podermos 
brincar” (MST-NACIONAL, 2018).

Destaca-se, ainda, a reivindicação da construção de bi-
bliotecas no campo, como espaço de lazer criativo, propício 
na potencialização e ampliação do arcabouço cultural de to-
dos e todas que vivem nos acampamentos e assentamentos 
de reforma agrária.

No esporte e lazer, as crianças Sem Terrinha reivindicam a:
• Realização de atividades de recreação, diversão e 

brincadeiras nas Comunidades;
• Construção de espaços de lazer e de esporte nas 

Comunidades;
• Construção de piscinas de natação;
• Construção de quadras poliesportivas;
• Construção de bibliotecas, como espaço de fortale-

cimento da mística, da arte, da cultura.

EDUCAÇÃO
Em nossa atualidade, a educação toma centralidade 

na vida das crianças, sendo também anunciado no marco 
constitucional brasileiro (BRASIL, 1988), que a afirma como 
“direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Considerando essa assertiva determinada pela Consti-
tuição Federal (BRASIL, 1998), as crianças Sem Terrinha, em 
suas Cartas e Manifestos, anunciam e denunciam, com bas-
tante fôlego, a preocupação com o campo educacional. Isso 
aparece de maneira muito objetiva na Carta dos Sem Terrinha 
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(MST-RS, 2019), elaborada pelas crianças que participaram 
do 19º Encontro Estadual, realizado em outubro de 2019, na 
qual afirmam que seu “[...] direito à escola de qualidade é 
negado!”, a sua vida escolar é prejudicada “[...] pelas más 
condições das estradas, quando chove, o transporte es-
colar não circula”. As crianças denunciam que, por vezes, 
passam dias sem aulas em vista das situações das estradas 
e registram que “também falta infraestrutura nas escolas”, 
faltam “bibliotecas, laboratórios e até sala de aula”. Não há 
rede de internet e “chove dentro da escola” (MST-RS, 2019).

Assim, na análise do tema relacionado à educação 
nas elaborações das crianças, constata-se o registro de 
apontamentos desde uma perspectiva mais ampla e que, 
depois, é desdobrada em outras temáticas, já informadas 
anteriormente.

Na educação, de maneira mais ampla, as crianças Sem 
Terrinha reivindicam a:

• Garantia de acesso à educação de qualidade1;
• Garantia ao acesso à educação em todos os níveis;
• Garantia do acesso à educação escolar nos acam-

pamento por meio das Escolas Itinerantes e da con-
tratação de profissionais para nela atuarem;

• Proibição do fechamento de escolas;
• Internet de boa qualidade2;
• Laboratórios diversos para colocar em prática as 

teorias3;

1 Saiba mais no site do Custo Aluno-Qualidade: <https://custoalunoqua-
lidade.org.br/>

2 Saiba mais no site do Custo Aluno-Qualidade: <https://custoalunoqua-
lidade.org.br/>

3 Saiba mais no site do Custo Aluno-Qualidade: <https://custoalunoqua-
lidade.org.br/>
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• Apoio de transportes circunvizinhos;
• Garantia do acesso das crianças menores à Educa-

ção Infantil com a construção de Cirandas Infantis 
no campo.

ESCOLAS DO CAMPO
A escola do campo como espaço de realização de 

processos educativos no contexto da reforma agrária é 
reconhecida de maneira concreta e enfática pelas crian-
ças Sem Terrinha em suas elaborações. Isso é confirmado 
nas inúmeras reivindicações sistematizadas pelas crianças, a 
partir do conjunto de questões que as afeta cotidianamente.

Dentre as reivindicações registradas nas Cartas e Ma-
nifestos dos Sem Terrinha, a luta contra o fechamento de 
escolas é bastante acentuada, inclusive pela denúncia en-
fatizada durante a ocupação do MEC realizada pelas crianças 
Sem Terrinha em fevereiro de 2014.

Essa denúncia que sustenta a reivindicação da constru-
ção e manutenção de escola do campo foi registrada, por 
exemplo, no Manifesto dos Sem Terrinha (MST-PE, 2017), 
elaborado pelas crianças que participaram do XIII Encontro 
Estadual dos Sem Terrinha de Pernambuco, em outubro 
de 2017. Em sua elaboração, as crianças sistematizam que 
escrevem “[...] também para denunciar o fechamento das 
escolas do campo e para dizer que lutaremos pela demo-
cracia, assim como nossos pais lutaram! Porque nossa 
casa, nossa terra, nossa escola foi uma conquista que nos 
ensinam a brincar, estudar e lutar sempre” (MST-PE, 2017).

No conjunto das Cartas e Manifestos dos Sem Terrinha 
analisados, verifica-se ainda a apreensão de uma conexão 
direta entre reforma agrária e educação escolar expressa 
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literalmente na reivindicação das crianças que aponta para 
a “construção de escolas em todos os assentamentos”.

Registra-se, ainda, um conjunto de outras reivindicações, 
que abordam o trabalho pedagógico nas escolas do campo, 
a inserção e atuação dos/as professores/as, o transporte 
escolar e a alimentação escolar.

Em relação às escolas do campo, as crianças Sem Ter-
rinha reivindicam a:

• Construção de escolas em todas as áreas de reforma 
agrária;

• Realização de reformas, melhoria e ampliação nas 
estruturas das escolas já existentes4;

• Construção de refeitórios nas escolas do campo5;
• Construção e organização de biblioteca nas escolas 

do campo6.

TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DO AMPO
O trabalho pedagógico nas escolas do campo no contex-

to da reforma agrária aparece como uma questão bastante 
latente para as crianças Sem Terrinha. Isso é afirmado de 
maneira contundente no Manifesto dos Sem Terrinha (MST-
-PB, 2017), elaborado em outubro de 2017, no qual as crianças 
registram que lutam, “[...] porque falta material na escola, falta 
professor, transporte novo e melhor e falta até alimentação 
em algumas escolas” (MST-PB, 2017).

4 Saiba mais no site do Custo Aluno-Qualidade: <https://custoalunoqua-
lidade.org.br/>

5 Saiba mais no site do Custo Aluno-Qualidade: <https://custoalunoqua-
lidade.org.br/>

6 Saiba mais no site do Custo Aluno-Qualidade: <https://custoalunoqua-
lidade.org.br/>
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Tal questão é evidenciada em um conjunto de reivindica-
ções que tratam desde as relações que dão sustentação ao 
fazer das escolas, passando pela proposição na realização de 
atividades, chegando ao papel que a escola pode cumprir 
como espaço de referência cultural nos assentamentos 
e acampamentos de reforma agrária.

Em relação ao trabalho pedagógico nas escolas do cam-
po, as crianças Sem Terrinha reivindicam a:

• Eliminação de formas de preconceito e discriminação 
na escola;

• Implementação de um currículo que dialogue com a 
realidade e valorização do trabalho camponês;

• Realização de atividades extracurriculares;
• Manutenção da escola aberta para a comunidade 

nos finais de semana;
• Realização de cursos de informática;
• Realização de atividade em diferentes linguagens – 

artísticas e culturais;
• Promoção de experiências agroecológicas e cuidado 

ambiente;
• Constituição da escola como espaço de respeito à 

diversidade e à criatividade;
• Garantia e ampliação do acesso à internet no campo;
• Oferta de cursos de idiomas no campo;
• Constituição da escola como espaço livre de agro-

tóxicos;
• Organização de horta coletiva, galinheiro, florestas, 

plantio de frutas e muita variedade nas escolas do 
campo;

• Construção e organização de biblioteca nas escolas 
do campo.
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PROFESSORES E PROFESSORAS
No conjunto de suas reivindicações, as crianças Sem Ter-

rinha apontam para a necessidade de considerar a inserção 
de professores/as que se identifiquem com as questões, 
a realidade e a escola do campo.

A título de exemplo, isso foi enfatizado no Manifesto do 
Sem Terrinha do Paraná, no qual as crianças afirmam ser 
“[...] necessário professores em condições para assumir as 
aulas, com maior tempo na escola e que se identifiquem com 
educação do campo” (MST-PR, 2016).

Essa apreensão reafirma a necessidade da contratação 
de professores e professoras e demais trabalhadores e traba-
lhadoras da educação, da valorização do trabalho docente 
e da realização de processos contínuos de formação desses 
profissionais.

Em relação aos professores e professoras, as crianças 
Sem Terrinha reivindicam a:

• Viabilização da contratação de professores e profes-
soras do Assentamento;

• Qualificação do trabalho nas escolas do campo;
• Valorização do trabalho docente no campo;
• Garantia da formação para professores e professoras;
• Contratação de professores e professoras e demais 

profissionais da educação.

TRANSPORTE ESCOLAR
O transporte escolar aparece como grande proble-

mática na leitura e na realidade das crianças no contexto 
da reforma agrária.

Essa reivindicação é recorrente nas elaborações das 
crianças e toma bastante destaque no Manifesto dos Sem 
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Terrinha (MST-PR, 2019), elaborado pelas crianças que par-
ticiparam do 13º Encontro Estadual dos Sem Terrinha, reali-
zado em outubro de 2019. Nessa oportunidade, as crianças 
denunciam que “não há linhas do transporte escolar e ônibus 
suficientes para atender as necessidades [...]”, pois ficam 
muito tempo no trajeto e, muitas vezes, chegam atrasadas na 
escola. As crianças verificam e registram que as condições 
das estradas, na maioria dos assentamentos, não permitem 
a sua ida à escola e fazem com que, em muitos dias, percam 
aulas, o que pode resultar até em reprovações. Elas afirmam 
querer “[...] estrada com qualidade, pois, em alguns lu-
gares, não tem pontes, e o ônibus passa dentro do rio 
quando chove”. “Tem lugares em que os ônibus andam 
quase com cem pessoas, superlotados, são estragados, com 
os pneus velhos. Exigimos que o problema do transporte e 
das estradas seja resolvido com urgência” (MST-PR, 2019).

As condições e a situação do transporte escolar denun-
ciadas nos manifestos evidenciam a insegurança, a má 
qualidade, o dispêndio de energias e o cansaço ocasio-
nados pelos longos trajetos percorridos diariamente pelas 
crianças no transporte escolar disponibilizado aos acampa-
mentos e aos assentamentos.

Também são problematizadas a própria organização 
do transporte escolar e a grande destinação de recursos 
públicos para viabilizar a prestação desse serviço, que, 
na maioria absoluta dos casos, não tem dado conta das ne-
cessidades presentes no contexto da reforma agrária.

Em relação ao transporte escolar, as crianças Sem Ter-
rinha reivindicam a:

• Garantia de maior disponibilidade do transporte 
escolar;
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• Garantia de maior qualidade no transporte escolar;
• Diminuição das distâncias no trajeto do transporte 

escolar;
• Garantia de estradas de qualidade nas Comunidades;
• Viabilização de transporte escolar seguro;
• Revisão dos valores destinados ao transporte escolar;
• Ampliação da quantidade de linhas do transporte 

escolar.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Em relação à alimentação escolar, as reivindicações das 

crianças valorizam a oferta de alimentação saudável na 
escola e que ela seja adquirida da própria Comunidade.

Contudo, a apreensão desse tema extrapola a alimenta-
ção escolar, pois as crianças registram, também, de maneira 
mais ampla, a preocupação com a alimentação do povo 
do campo e da cidade. Tal questão foi sistematizada no 
Manifesto dos Sem Terrinha de Minas Gerais, que revela a 
compreensão de que 

Os alimentos sem veneno são parte da nossa cultura, 
e nós também queremos isso para as crianças e os 
adultos da cidade também. Não é só o povo do campo 
que precisa de melhorias, a cidade também precisa, 
é nossa tarefa pensar sobre a violência, o alimento 
que faz mal, a comida enlatada, que nos traz doenças 
(MST-MG, 2019).

Esses indicativos evidenciam a objetividade das crianças 
Sem Terrinha na compreensão da importância da produção 
local e da disposição de cardápios que contemplem e 
potencializem a cultura alimentar das regiões e a soberania 
alimentar nos territórios do campo e da cidade.
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Em relação à alimentação escolar, as crianças Sem Ter-
rinha reivindicam a:

• Garantia do acesso à alimentação escolar saudável 
com qualidade e que seja produzida nas comunidades.

QUESTÕES GERAIS
Para além das reivindicações diretamente vinculadas às 

suas realidades nas ocupações, nos acampamentos e nos 
assentamentos da reforma agrária, bem como na escola, 
as crianças Sem Terrinha ampliam seu olhar para questões 
presentes no conjunto da sociedade.

Na Carta dos Sem Terrinha da Região Sul (MST-RS, 2017), 
elaborada no I Encontro dos Sem Terrinha da região Sul do 
Rio Grande do Sul, em outubro de 2017, isso é registrado de 
maneira contundente, na qual as crianças declaram: “[...]  não 
desrespeitem a nossa infância e não nos tratem como núme-
ros amontoados em cadastros pouco usados ou em folhas 
de chamadas” e, ao mesmo tempo, anunciam: “Nos deixem 
viver em um mundo limpo, saudável, democrático e em 
que a ousadia de lutar e sonhar seja respeitada. Temos 
esperança em dias melhores!” (MST-RS, 2017).

Também é crível a compreensão de que as demandas 
presentes em cada ocupação, acampamento ou assenta-
mento sofrem a incidência direta da realidade mais ampla, 
que afeta a sociedade como um todo.

Em relação às questões gerais da sociedade, as crianças 
Sem Terrinha reivindicam a:

• Viabilização das condições para vivenciar o direito 
de sonhar e ter um futuro melhor;

• Viabilização de condições para construção de um 
mundo melhor;
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• Promoção do fim das desigualdades;
• Construção de uma política melhor;
• Ampliação do acesso aos direitos;
• Garantia de mais tranquilidade no campo;
• Eliminação do racismo;
• Eliminação do desmatamento da Amazônia.

A constatação dessa ampla percepção de crianças e 
adolescentes que se inserem no contexto da reforma agrária 
no Brasil, registrada de maneira contundente nas Cartas e 
nos Manifestos dos Sem Terrinhas analisados, anuncia a com-
preensão de que as reivindicações locais estão conectadas 
a questões outras, que extrapolam o cotidiano vivenciado no 
contexto da reforma agrária.
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Capítulo 5. Conclusões e recomendações

No decorrer da investigação, partindo do objetivo coloca-
do inicialmente, procedeu-se a pesquisa e a sistematização, 
tendo em conta três linhas de reflexão: i) a luta pelo direito à 
Educação Infantil e à Educação do Campo e a constituição de 
marcos normativos que contemplem essa reivindicação no 
âmbito da política educacional brasileira; ii) a invisibilidade 
da(s) infância(s) do campo no Brasil, com destaque para a 
realidade da questão agrária brasileira e para a negação do 
direito à educação dos povos do campo, das águas e das flo-
restas; e iii) o lugar ocupado pelas crianças na luta pela terra 
e sua afirmação como sujeito social de direito, voltando-se 
para o delineamento da pauta de reivindicação infanto-juvenil 
na reforma agrária.

Dentre os principais “achados”, no que tange à Educa-
ção Infantil e à Educação do Campo, verificou-se o vigor 
que essas reivindicações têm alcançado no contexto da 
sociedade em geral, mas também no âmbito de sua afir-
mação no aparato que sustenta a política educacional no 
Brasil. No que diz respeito à Educação Infantil, destaca-se 
o processo desencadeado, que culminou na elaboração 
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das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil e no PNE e a Pesquisa Nacional Caracterização 
das práticas educativas com crianças de 0 a 6 anos de 
idade residentes em área rural. Já a Educação do Campo, 
no ano de 2010, foi alçada ao status de política pública, 
com o Decreto Presidencial n. 7.352. E, em decorrência 
desse reconhecimento, em 2013, com a Portaria Ministerial 
n. 86, foi instituído o Programa Nacional de Educação do 
Campo (PRONACAMPO).

Ao sintetizar um paralelo entre os dados dispostos nos 
Censos Escolares dos anos de 2000 e 2020, constata-se a 
ampliação gerada na oferta da Educação Infantil no campo, 
com a ampliação do número de vagas ocupadas por crian-
ças do campo, das águas e das florestas em creches e na 
pré-escola. No ano de 2000, verificou-se um total superior 
a 3.900.000 (três milhões e novecentas mil) matrículas 
de crianças de zero a seis anos de idade na rede pública de 
todo país. Já em 2020, esse quantitativo foi ampliado para 
aproximadamente 6.500.000 (seis milhões e quinhentas 
mil) matrículas registradas. 

Contudo, esse aumento, em termos proporcionais, não 
foi verificado quando a análise é focada nas matrículas de 
crianças do espaço rural: no ano de 2000, eram atendidas 
aproximadamente 621.000 (seiscentas e vinte e uma mil)
crianças do campo, das águas e das florestas e, em 2020, 
esse número atinge cerca de 896.000 (oitocentas e noventa 
e seis mil) matrículas. Isso se traduz em um aumento de 
44% das matrículas em creches e na pré-escola registradas 
no espaço rural, no mesmo período em que se constata um 
aumento de 66%, quando consideradas todas as matrículas 
em nível nacional. 
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Ao focar ainda mais a análise sobre a oferta da Educa-
ção Infantil no campo, tendo por referências os dados dos 
estados do Amazonas e do Acre, o descompasso da oferta, 
mesmo considerando o movimento de ampliação de vagas, 
torna-se mais evidente. No Amazonas, em 2000, havia ape-
nas 7.226 (sete mil, duzentas e vinte e seis) matrículas de 
crianças do espaço rural na Educação Infantil na rede pública 
de educação e, em 2020, esse número se expande para um 
pouco mais de 35.000 (trinta e cinco mil) matrículas. No 
Acre, a situação é ainda mais complicada, já que, em 2000, 
eram somente 1.802 (mil, oitocentas e duas) matrículas e, 
em 2020, o número total de crianças de comunidades rurais 
atendidas pela Educação Infantil na rede pública ampliou-se 
para pouco mais de 6.900 (seis mil e novecentas) matrícu-
las registradas. Já o Maranhão demonstrou um importante 
avanço no número de matrículas, avançando de 66.800 
(sessenta e seis mil e oitocentas) matrículas, em 2000, 
para mais de 111.000 (cento e onze mil) matrículas em 
2020, o que demonstra a eficácia na ampliação de 66% no 
atendimento nesse estado, sendo compatível à ampliação 
percebida em nível nacional.

Ao considerar todos esses dados sobre a matrícula na 
Educação Infantil, e mesmo sem ter dados mais precisos 
sobre tal realidade no contexto da reforma agrária, torna-se 
nítido como se concretiza a negação ao direito a esse nível de 
educação às crianças do campo, das águas e das florestas. 
Se o número total de vagas ofertadas em 2020, em creches 
e pré-escola no campo brasileiro, aproxima-se de 896.000 
(oitocentas e noventa e seis mil), isso se apresenta de 
maneira totalmente desconexa com a demanda existente, 
já que o Censo Demográfico de 2010 indicou a existência 
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de cerca de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) 
crianças de até seis anos residentes em áreas rurais, ou seja, 
apenas 25% da população infantil do campo, das águas e 
das florestas são atendidos pela Educação Infantil pública 
no país. E, considerando os dados sistematizados pela I 
PNERA – mesmo registrando a temporalidade desse coleta 
realizada em 2004 e que não teve por foco as crianças de 
zero a seis anos –, verificava-se que, no início da década de 
2000, existiam 978.780 (novecentas e setenta e oito mil, 
setecentas e oitenta) crianças até quinze anos nos assen-
tamentos de reforma agrária no país, e existiam pouco mais 
62.600 (sessenta e dois mil e seiscentas) crianças que 
frequentavam a creche ou a pré-escola no mesmo período.

Já no que diz respeito à invisibilização da(s) infância(s) 
no contexto da reforma agrária, constatou-se que esse pro-
cesso se dá juntamente e em decorrência da inferiorização 
dos povos do campo, das águas e das florestas no âmbito 
das políticas públicas. A própria abordagem e definição do 
conceito de rural e de urbano que sustentam a sistematização 
dos dados oficiais são passíveis de serem problematizadas, 
pois considerar o que efetivamente seja urbano e o que seja 
rural, no Brasil, determina como se processa a disposição 
das políticas públicas.

Outro elemento pertinente ao processo de invisibilização 
está conectado à própria questão agrária brasileira, a partir 
da qual se verifica a constante violação do direito à vida dos 
povos trabalhadores do campo, das águas e das florestas. 
Dados sobre os conflitos no campo no Brasil indicam o as-
sassinato de cerca de 2.000 (duas mil novecentas) pessoas 
em conflitos por terra, água e trabalho nos últimos 35 (trinta 
e cinco) anos.
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Nesse quadro de invisibilização da(s) infância(s) no con-
texto da reforma agrária, contata-se, ainda, que nem mesmo 
as duas edições da Pesquisa Nacional sobre a Educação na 
Reforma Agrária, realizadas em 2004 e 2013, deram conta de 
reunir informações com profundidade sobre a(s) infância(s) 
na reforma agrária.

No contraponto desse processo de invisibilização, tem-se 
o protagonismo infanto-juvenil na luta pela terra, que, refletido 
em um conjunto de mobilizações e atividades, é traduzido na 
pauta de reivindicação das crianças e adolescentes no contex-
to da luta pela terra. Essa pauta de reivindicação, sistematizada 
a partir das Cartas e Manifestos das crianças Sem Terrinha, pro-
duzidas em nove atividades realizadas entre os anos de 2014 
e 2019, aponta para questões em torno da reforma agrária, da 
saúde, do esporte e do lazer, da educação e de questões gerais. 
São elaborações relacionadas à educação, pelo volume e pelo 
conjunto de elementos postos, que podem ser desdobradas 
em pontos que versam sobre as reivindicações relacionadas 
às escolas do campo, ao trabalho pedagógico nas escolas do 
campo, aos professores e professoras, ao transporte escolar 
e à alimentação escolar. Esse conjunto de reivindicações das 
crianças e adolescentes Sem Terrinha dialoga de maneira 
direta com alguns dos temas transversais que perpassam o 
debate sobre a(s) infância(s) em nossa contemporaneidade, 
com destaque para o debate de raça, de gênero, o enfrenta-
mento ao trabalho infantil, a educação inclusiva e os vários 
tipos de violência sofridos pela(s) infância(s), no contexto da 
luta pela terra e que, por vezes, ameaçam ou inviabilizam a 
concretização dos direitos infanto-juvenis em tal contexto. 

Considerando os “achados” e os apontamentos sobre 
a invisibilização da(s) infância(s) no contexto da reforma 

reforma agraria.indd   83reforma agraria.indd   83 18/02/2022   14:39:2018/02/2022   14:39:20



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

84

agrária, tornou-se possível delinear algumas “recomenda-
ções”, que, mais do que constituir-se como uma “receita 
a ser seguida”, buscam sintetizar alguns apontamentos 
iniciais que projetem e sustentem a continuidade da luta 
pela Educação Infantil e pela Educação do Campo, buscan-
do afirmá-las no aparato legal e na concretude da política 
educacional brasileira.

Um primeiro ponto a ser destacado nesse delineamen-
to para continuidade da luta pela Educação Infantil e pela 
Educação do Campo diz respeito à invisibilidade à qual as 
crianças e adolescentes da reforma agrária estão subme-
tidos, seja no âmbito das políticas públicas, seja no não 
reconhecimento de sua existência e especificidades. Assim, 
o enfrentamento à questão agrária brasileira, o necessário 
fim da violência no campo, a efetiva e ampla realização da 
reforma agrária, a garantia de condições de vida e existência 
e a afirmação do direito inalienável à educação colocam-se 
como questões primeiras na realidade da(s) infância(s) no 
contexto da reforma agrária. O direito à educação passa 
ainda pela suspensão da política sistemática de fecha-
mento de escolas do campo e por financiamento ade-
quado, com qualidade.

Nesse quadro, verifica-se a potencialidade e a necessi-
dade da investigação sistemática, robusta e estruturada, a 
partir das agências oficiais, que contemplem essa especifi-
cidade e diversidade.

Em outra frente, conectada aos elementos já postos, 
destaca-se a pertinência de aprofundar o conhecimento e 
a realização orgânica dos dispositivos legais que já existem 
junto aos povos trabalhadores do campo, das águas e das 
florestas. Ou seja, difundir e ampliar a apropriação em re-

reforma agraria.indd   84reforma agraria.indd   84 18/02/2022   14:39:2018/02/2022   14:39:20



C A P Í T U L O  5 .  C O N C L U S Õ E S  E  R E C O M E N D A Ç Õ E S

85

lação ao ECA, à LDB, ao PNE, ao PRONACAMPO, que se 
colocam como importantes referências para concretizar a 
compreensão das crianças e dos adolescentes como sujeitos 
sociais de direitos. Isso passa por implementar, qualificar e 
ampliar campanhas de conscientização sobre a realidade e 
os direitos da(s) infância(s) no contexto da reforma agrária, 
tendo como eixos estruturantes o debate de raça, de gênero, 
o enfrentamento ao trabalho infantil, a educação inclusiva e 
os vários tipos de violência sofridos pela(s) infância(s), no 
contexto da luta pela terra.

Por último, e não menos importante, coloca-se a necessi-
dade de considerar a “voz” e a participação ativa e efetiva das 
crianças e adolescentes em tais ações, daí a potencialidade 
colocada pela atuação protagonizada pelas crianças e pelos 
adolescentes Sem Terrinha, que, ao constituírem sua pauta 
de reivindicação e de luta, dão-nos os indícios primeiros des-
se amplo processo que a luta pela Educação Infantil e pela 
Educação do Campo necessita seguir trilhando no contexto 
da reforma agrária e da luta pela terra no Brasil.
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Links e dicas úteis

– FONEC
<https://fonec.org/>

– MST
<https://mst.org.br/>

– CPT
<https://www.cptnacional.org.br/>
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