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O II Seminário de Combate ao Fechamento de Escolas do Campo se realizou no dia 

01/02/2019, na Universidade Federal do Pará – Campus Castanhal, e contou com a participação de 

cerca de 500 pessoas, incluindo representantes de gestores de secretarias municipais e estadual de 

educação, integrantes de conselhos municipais de educação, promotores públicos, representantes de 

organizações governamentais e não governamentais, de movimentos sociais e sindicais, professores 

e estudantes das universidades e redes de ensino. 

O Seminário socializou dados atualizados sobre o fechamento e paralisação das escolas no 

campo no Estado do Pará, denunciando a ação ilegal das secretarias municipais e estadual de 

Educação, com a conivência dos conselhos municipais e estadual de educação, que até o ano de 

2017 realizaram o fechamento de 4.452 Escolas segundo o Censo Escolar do INEP, desrespeitando 

a legislação brasileira, que possui normatização específica restritiva do fechamento das escolas 

localizadas nas comunidades rurais, indígenas e quilombolas (Lei n°12.960 de 27/03/2014). 

Seguem os dados sobre a realidade do Fechamento de Escolas no Estado do Pará: 

 
 
ESCOLAS EXTINTAS E PARALISADAS – ESTADO DO PARÁ – 2014/2015/2016/2017 
 

ESCOLAS – ANO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

EXTINTAS 380 461 241 181 1.445 
PARALISADAS 658 878 624 2.058*  

EXTINTAS ANOS 
ANTERIORES 

 
1.935 

 
2.315 

 
2.766 

 
3.007 

 
 

* O Número de escolas Paralisadas é cumulativo 
GEPERUAZ – ICED/UFPA - INEP/ Censo Escolar. 2014 – 2015 – 2016 – 2017 
 
 
 
 



ESCOLAS EXTINTAS E PARALISADAS – ESTADO DO PARÁ – TOTAL/RURAL - 2017 

 
ESCOLAS  TOTAL RURAL % 

EXTINTAS 181 126 69,6 
PARALISADAS 2.058 1.872 90,9 

EXTINTAS ANOS ANTERIORES 3.007 2.230 74,1 

ESCOLAS NÃO 
REGULAMENTADAS 

 
2.490 

 
2.296 

 
92,2 

GEPERUAZ – ICED/UFPA - INEP/ Censo Escolar – 2017 
 

 
ESCOLAS EXTINTAS E PARALISADAS REDE DE ENSINO ESTADO DO PARÁ - 2017 

 
ESCOLAS – REDE DE ENSINO Rede Estadual Rede Municipal 

EXTINTAS 63 95 
PARALISADAS 19 1.985 

EXTINTAS ANOS ANTERIORES 245 2.161 
EM ATIVIDADE 896 9.188 

GEPERUAZ – ICED/UFPA - INEP/ Censo Escolar – 2017 
 
 

MUNICÍPIOS QUE MAIS FECHARAM ESCOLAS EM 2017: 
 
Garrafão do Norte - 24 
Belém – 17 
Don Elizeu - 12 
Bragança - 11 

Pacajá - 8 
Redenção - 8 
Bonito - 7 
Marituba - 7 

Ananindeua – 6 
Capanema - 6 
Capitão Poço – 6 
Magalhães Barata - 6 

  
 

MUNICÍPIOS COM MAIS ESCOLAS PARALISADAS EM 2017: 
 

Afuá – 94 
Novo Repartimento - 80 
Portel - 75  
Santarém - 73 
Alenquer - 69 
Itupiranga – 67 

Marabá - 64  
Aveiro – 62 
Prainha – 53 
Baião - 51 
São Miguel do Guamá - 50
  

Bagre - 41 
Breves - 41 
S.Domingos do Capim - 41 
Pacajá - 39  

   
MUNICÍPIOS COM MAIS ESCOLAS FECHADAS NOS ANOS ANTERIORES A 2017:

Belém - 275   
Cametá - 146   
Juruti - 112  
Ananindeua - 82  
Gurupá - 65   
 

Oriximiná - 64  
Melgaço - 58   
Itaituba - 57   
Rondon do Pará - 57  
Rurópolis - 54 
  

Tomé Açu - 51  
Breves - 50   
Marabá - 50   
Pacajá - 48  

 



É fato que o meio rural, no Pará e no Brasil, historicamente sempre careceu de políticas 

públicas. A ausência ou a precarização de serviços de saúde, abastecimento de água, transporte, 

assistência técnica e extensão rural, têm marcado a vida de milhões de brasileiros que optaram em 

viver no campo. Uma escola no meio rural, portanto, é muito mais que uma escola. Geralmente é a 

única representação do poder público na comunidade.  

Ao fechar a escola, o Estado impõe uma depressão social e econômica à comunidade. Ao 

serem transportados à cidade para estudar, as crianças, além de enfrentarem longos percursos até a 

escola, ficam por extensos períodos longe da proteção de suas famílias e tendem a, paulatinamente, 

perder traços importantes de suas identidades.  

A médio prazo, as comunidades vêem muitos de seus jovens, geralmente os que trilharam os 

mais largos percursos escolares, partirem para a cidade para cursar o ensino médio, etapa 

praticamente inexistente no meio rural paraense. A não oferta de escolas no meio rural, portanto, 

impõem uma verdadeira “fuga de cérebros” (e de braços) à comunidade e, no longo prazo, 

determina o próprio desaparecimento da comunidade, com consequências diretas para a população 

urbana, especialmente na oferta de alimento produzidos pela agricultura familiar e na maior 

concorrência por equipamentos e serviços públicos ofertados na cidade. O fechamento de escolas no 

meio rural não diz respeito apenas aos povos do campo, mas a toda a sociedade.  

Num País com uma população de analfabetos que beira os dez milhões, fechar escolas, 

urbanas ou rurais, parece ser uma insensatez. Eventos como o II Seminário de Combate ao 

Fechamento de Escolas no Campo tem o propósito de alertar a sociedade para a gravidade dessa 

situação, mobilizar sujeitos e movimentos sociais que lutam pelo direito à educação dos povos do 

campo e cobrar dos agentes públicos, das três esferas federadas e dos três poderes da Republica, 

ações que garantam o efetivo cumprimento da lei e a ampla democratização das oportunidades 

educacionais. 

Neste sentido, o II Seminário de Combate ao Fechamento de Escolas no Campo reafirmou a 

parceria do Fórum Paraense e dos Fóruns Regionais de Educação do Campo (FPEC) com o 

Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), garantindo o direito a livre participação de qualquer 

coletivo ou entidade do campo e/ou da cidade. Os interessados fizeram o credenciamento no 

Ginásio de Esportes do Campus da UFPA em Castanhal, local do evento, o qual iniciou as 8 horas 

do dia 1º de fevereiro de 2019. 



As atividades começaram as 8:30h com as palavras iniciais dos professores Salomão Hage, 

representando a coordenação do FPEC e Gilmar Pereira da Silva, Vice Reitor da UFPA. Em 

seguida, a plenária foi dividida em 14 grupos de discussão, envolvendo representantes de diferentes 

setores ou entidades da sociedade com objetivo de dialogar sobre os desafios enfrentados pelos 

sujeitos do campo com o fechamento ilegal de escolas em suas comunidades. Os grupos foram 

compostos por mediadores e relatores que escutaram os relatos trazidos por professores, estudantes, 

representantes de organizações governamentais e não governamentais, promotores de justiça do 

Ministério Público do Estado do Pará, da Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão Pará, de 

Movimentos Sociais, Associações, Sindicatos, Secretarias e Conselhos Municipais de Educação.  

Após o momento de diálogo, os relatores dos grupos de trabalho elaboraram a síntese das 

proposições que apresentamos a seguir: 

Com relação ao Conselho Estadual e Municipais de Educação: 

 Criar comitês de monitoramento da política de nucleação do transporte escolar e do 
fechamento de escolas por município ou região do estado; 

 Atualizar o levantamento de dados educacionais a fim de monitorar: o fechamento de 
escolas; a diminuição do efetivo e a realização de pré-matrícula nas redes estadual e 
municipal de ensino. 

 Garantir a representação da Educação do Campo nos Conselhos Estadual e Municipais de 
Educação; 

 Favorecer a criação e atuação dos Conselhos Escolares em todos os municípios paraenses; 
 Realizar formação continuada para os conselhos escolares das escolas do campo; 
 Fortalecer e mobilizar a rede de proteção de crianças e adolescentes no campo. 

 

Com relação ao Ministério Público: 

 Apoiar a realização de audiências públicas para ouvir a comunidade local sobre a retirada 
de direitos no campo e na cidade; 

 Anulação das resoluções que disciplinam a lotação no âmbito das Redes de Ensino 
Municipais e Estadual e que não atende à realidade da Educação do Campo; 

 Fiscalização do transporte escolar frente à precarização dos veículos e barcos e à ausência 
de oferta contínua do serviço aos estudantes do campo; 

 Fiscalização das licitações para a contratação de transporte escolar; uma vez que os alunos 
são transportados em veículos de péssima qualidade; 

 Revisão do funcionamento das rotas do transporte escolar para atender as necessidades 
das escolas do campo; 

 Fiscalização da gestão dos recursos do transporte escolar e da merenda escolar por parte 
das secretarias municipais e estadual de educação; 

 Garantir o cumprimento da carga horária do ano letivo nas escolas do campo; 



 Garantir o direito à alimentação saudável e à água de qualidade para os alunos do campo; 
 Garantir o direito ao Ensino Médio presencial e de qualidade para os alunos do campo no 

meio rural; 
 Assegurar o pagamento do PCCR aos trabalhadores em Educação; 
 Garantir a acessibilidade para alunos com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida 

que estudam nas escolas do campo; 
 Averiguar o grande número de contratos temporários de professores e outros servidores 

que atuam nas escolas rurais; 
 Assegurar a proteção de professores contratados, que se tornam reféns do poder público 

municipal. 
 Assegurar o direito das escolas de existir de fato e de direito, eliminando a existência de 

escolas não regulamentadas no campo; 
 Produzir um material informativo que oriente os sujeitos do campo a acionar o Ministério 

Público diante das violações de direitos dos sujeitos e das escolas do campo; 
 Acolher abaixo assinados com as demandas das comunidades tradicionais e camponesas;  
 Promover auditorias e fiscalização no repasse de recursos públicos para as escolas do 

campo; 
 Averiguar o fechamento de 9 (nove) escolas no município de Cachoeira do Piriá; 
 Averiguar a ameaça de fechamento da Escola Bosque e da Casa Escola da Pesca. 

 
Com relação à Secretaria Estadual e Municipais de Educação: 

 Garantir a oferta de escolas e/ou turmas nas comunidades rurais, independente do 
número de alunos; 

 Oferta e manutenção das escolas e turmas presenciais nas comunidades rurais; 
 Garantir condições dignas de trabalho aos educadores com o objetivo de evitar a evasão de 

alunos e professores nas escolas rurais; 
 Favorecer o diálogo entre as comunidades rurais e a gestão estadual e municipal da 

educação; 
 Assegurar a abertura de concurso público para escolas do campo e quilombola; 
 Incluir vagas para o cargo de Licenciado em Educação do Campo nos concursos públicos 

das Redes Municipais e Estadual de Ensino; 
 Promover ações de valorização dos profissionais da educação que atuam no campo; 
 Promover a formação inicial e continuada dos professores para atuar no campo; 
 Assegurar o direito dos povos tradicionais e camponeses a um currículo inclusivo em todas 

as etapas de escolarização, de modo a adequar o calendário escolar de acordo com a 
realidade do campo; 

 Reconhecimento das especificidades do campo na gestão e coordenação de ensino em 
nível estadual e municipal; 

 Oferecer suporte técnico e pedagógico para a inclusão de alunos especiais nas escolas do 
campo. 

 Tornar a escola do campo um espaço atraente para os estudantes: crianças, jovens e 
adultos; 

 Atentar para a perda de alunos para municípios adjacentes; 
 Nomear diretores de escolas do campo da comunidade local. 



 

Com relação aos Movimentos e Organizações sociais do Campo: 

 Lutar contra a criminalização dos movimentos sociais; 
 Reconhecimento dos povos tradicionais e camponeses através de suas práticas de 

produção de sua existência; 
 Fortalecer a organização política das comunidades junto com as escolas do campo; 
 Fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores rurais e de professores do campo; 
 Incentivar a criação de Fóruns municipais de educação do campo;  
 Pautar educação do campo em todos os espaços de discussão; 
 Pautar a discussão sobre a nucleação junto às comunidades rurais envolvidas com essa 

política; 
 Provocar a discussão sobre a concepção de Educação do Campo e Classes Multisseriadas; 
 Pautar a discussão sobre a multisseriação na educação infantil; 
 Apoiar o fortalecimento das Casas Familiares Rurais - CFRs; 
 Reivindicar a participação dos movimentos sociais na construção do Projeto Político 

Pedagógico das escolas do campo; 
 Denunciar a substituição do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) pelo 

Sistema Educacional Interativo (SEI); 
 Problematizar a implementação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) nas escolas do 

campo; 
 Lutar pela permanência dos estudantes do campo nas escolas de suas comunidades rurais; 
 Fortalecer a parceria dos movimentos sociais com a coordenação pedagógica nos cursos de 

formação de professores do campo; 
 Fortalecer a relação com a ouvidoria do Ministério Público (ouvidoria@mppa.mp.br) para 

intervir nos casos de omissão na atuação dos promotores de Justiça quanto às demandas 
da educação do campo. 

 

Com relação às Instituições de Educação Superior (UFPA, IFPA, UEPA, UFRA): 

 Oferta de novas turmas da Educação do campo. 

 

Exigimos a observância da legislação educacional vigente que estabelece: 

“O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do 

órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela 

Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da 

comunidade escolar”. (Lei nᵒ 12.960/ 2014 - Art. 28 - Parágrafo Único da LDB nº 9.394/2006) 



“Crianças e adolescentes têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: acesso à 

escola pública e gratuita próxima de sua residência”. (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, 

Art. 53, V) 

Castanhal/PA, 01 de Fevereiro de 2019. 

 

Sistematização do Documento: Eula Nascimento, Joel Dias, Renilton Cruz e Salomão Hage 

 

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES: 

Abaetetuba 
Acará 
Altamira 
Augusto Corrêa 
Aurora do Pará 
Baião 
Barcarena 
Belém 
Belterra 
Benevides 
Boa Vista do 
Gurupi 
Bragança 
Cachoeira do 
Piriá 
Cametá  
Capanema 
Capitão Poço 
Castanhal 

Curralinho 
Curuçá 
Garrafão do 
Norte 
Goianésia do 
Pará 
Igarapé Açú 
Igarapé Mirí 
Inhangapi 
Irituia 
Jacundá 
Juruti 
Limoeiro do 
Ajurú 
Mãe do Rio 
Magalhães 
Barata  
Marabá 
Maracanã 

Marapanin 
Marituba 
Melgaço 
Mocajuba 
Mojú 
Mosqueiro 
Nova Esperança 
do Piriá 
Nova 
Timboteua 
Oeiras do Pará 
Oriximiná 
Ourém 
Parauapebas 
Peixe Boi 
Ponta de Pedras 
Portel 
Redenção 
Salinópolis 

Santa Bárbara 
Santa Izabel do 
Pará  
Santa Luzia do 
Pará 
Santo Antônio 
do Pará 
São Caetano de 
Odivelas 
São Domingos 
do Capim 
São Francisco 
Do Pará  
São Miguel do 
Guamá 
Tomé Açú 
Tracuateua 
Vigia 

 
RELAÇÃO DAS ENTIDADES PARTICIPANTES:  

1. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES REMANESCENTES DO QUILOMBO TIPITINGA –
AMORQUIT 
 

2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE / CAPANEMA 

3. ASSOCIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA NEGRA QUILOMBO - ASCONQ 

4. ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE INHANGAPI 

5. ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA VIDA PARA SEMPRE - AVPS 

6. CAMARA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

7. CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCAÇAO 



8. CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADOES – CUT 

9. CORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CEIJ/TJE-PA 

10. ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CONTAG – ENFOC 

11. ESCOLA JOÃO GOMES (Município de Santa Luzia) 

12. ESCOLA M. E. F. ROBERTO REMIGI (Município de Castanhal) 

13. ESCOLA M. PAULO FREIRE (Município de Castanhal) 

14. ESCOLA M. E. F. VICÊNIA MALDOR ((Município de Marapanim) 

15. ESCOLA SANTA TEREZINHA (Município de Castanhal) 

16. ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Município de Castanhal) 

17. FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE 

18. FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PARAGOMINAS - FACESP 

19. FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO PARÁ - FETAGRI 

20. FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO TOCANTINA –FORECAT 

21. FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS –
FECAF. 
 

22. FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DO NORDESTE PARAENSE 

23. GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADOLESCENCIA, JUVENTUDE, 
VULNERABILIDADE E FATORES DE PROTEÇÃO – GEPJUV. 
 

24. GRUPO DE ESTUDO INTERDISCIPLINAR EM CULTURA E EDUCAÇÃO CAPIMENSE 
– GEICEC. 
 

25. GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZONIA –
GEPERUAZ. 
 

26. INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ – IFPA 

27. MALUNGU 

28. MINISISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPE 

29. MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - MPA 

30. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST 

31. NÚCLEO AGRÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

32. OAB - SESSÃO PARÁ 

33. PREFEITURA DE CAMETÁ 

34. PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO SUPERIOR EM LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO DO CAMPO – PROCAMPO (Abaetetuba, Cametá, Igarapé-açu). 
 

35. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA (Turma de 
Geografia /UFPA). 

 

36. PROMOTORIA AGRÁRIA / MPPA (Município de Redenção) 
 



37. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED (Abaetetuba, Augusto Corrêa, 
Cachoeira do Piriá, Castanhal, Magalhães Barata, Marapanim, Santa Isabel, Santa Luzia do 
Pará, Santo Antonio do Tauá). 

 

38. SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS RURAIS - STTR 
(Oeiras do Pará, Juruti, Belterra, Abaetetuba, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Baião, Curralinho, 
Santa Luzia do Pará, Nova Timboteua, Curuçá, Goianésia, Cametá, Nova Esperança do Piriá, 
Melgaço, Maracanã). 

 

39. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - 
SINTTEPP (Belém, Bragança, Castanhal, Cachoeira do Piriá, Cametá, Igarapé Mirí, 
Marapanin, Portel, São Caetano de Odivelas, São Miguel, Salinópolis). 

 

40. SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO - SOME 
 

41. ESTUDANTES DO PARFOR 

42. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA (Campus de Abaetetuba, Belém, Cametá, 
Castanhal, Núcleo de Mãe do Rio e de Mocajuba). 
 

43. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA (Campis de Belém, Igarapé-Açu). 

44. UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – UNCM/Pa 

45. UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – UNDIME/PA 

46. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA 
 

 
 

 


