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Este trabalho tem por objetivo investigar a temática da Educação do Campo no 

Município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro, buscando desvelar quais 

políticas públicas/estatais vêm sendo inserida no âmbito da Educação do Campo desse 

município, bem como na comunidade caiçara da Praia da Longa na Ilha Grande.  As 

reflexões aqui presentes foram feitas a partir de pesquisas bibliográficas e ampliadas 

pela minha vivência, como docente I na Escola Municipal Thomaz Henrique Mac 

Cormick. Busco nesse primeiro momento, reflexões acerca do tema, para 

posteriormente ampliar minha proposta de pesquisa. 

Acredito ser fundamental a investigação dessa temática, uma vez que aqui no 

município, existem três comunidades tradicionais: a Quilombola, a Indígena e a Caiçara. 

Sendo a última o meu objeto de pesquisa neste momento.   Percebendo a escassez de 

material específico que aborda a Educação do Campo em Angra, busquei referências 

bibliográficas e pesquisa oral junto a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, na 

figura do Núcleo de Escolas das Ilhas e Sertões. A investigação nos possibilitou 

entender que a questão da Educação do Campo é ausente no debate angrense.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação do campo, políticas públicas/estatais, caiçara. 

 

1-Um breve histórico da cidade de Angra dos Reis  

 

A cidade de Angra dos Reis, município do Estado do Rio de Janeiro, está situada 

no litoral Sul Fluminense da Costa Verde, possui uma costa privilegiada com suas 365 

Ilhas. Seus descobridores chegaram no dia 06 de janeiro de 1502, onde se comemorava 

o dia de Reis, por tal motivo recebeu esse nome. O município dispõe de uma costa 

privilegiada com uma imensa baía com 365 ilhas, que forma um local protegido dos 

ventos e do mar aberto proporcionado um refúgio abrigado às embarcações. Esta 

singularidade vem sendo utilizada de diversas formas de acordo com as necessidades 
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dos diversos ciclos econômicos da história nacional. 

 No primeiro período da história angrense, o município era um importante posto 

comercial, pois se encontrava no centro da rota marítima que ligava a vila de São 

Vicente e a de São Sebastião do Rio de Janeiro.  O “Caminho Novo” estrada que ligava 

por terra o interior de São Paulo e Minas Gerais ao atual Estado do Rio de Janeiro foi 

construída em 1728. Na segunda metade do séc. XIX, três fatores desorganizaram a 

economia local: a construção da estrada de ferro que ligou o Rio de Janeiro a São Paulo 

através do Vale do Paraíba, a decadência do café e a abolição da escravidão. Com o fim 

da República Velha e a Ascensão da “Era Vargas”, tivemos a construção de um ramal 

ferroviário, ligando Angra dos Reis à Estrada de Ferro D. Pedro II, passando pelo Vale 

do Paraíba.  Na década de cinquenta o Estaleiro Verolme foi construído (com capital 

holândes) na política de desenvolvimento de Juscelino Kubischeck. A partir da década 

60, Angra dos Reis via o início de um novo ciclo econômico, marcado pelo tripé de 

geração e transmissão de energia elétrica nuclear, desenvolvimento turístico e 

escoamento de petróleo através de terminais marítimos, medidas do governo militar 

imposto pela ditadura iniciada em 1964. Em nome dos projetos futuros a que seria 

destinado, o município foi declarado área de segurança nacional em 1969 para, a partir 

de 1972, ter iniciadas as obras de abertura da rodovia BR-101, conhecida como Rio-

Santos, que teve conclusão em 1974, e a construção da usina nuclear de Angra I, que 

viria a operar comercialmente somente em 1985.  Dos diversos objetos citados, aquele que 

provocou mais fortes transformações regionais foi a Rodovia Rio-Santos. A rodovia corta toda a 

zona costeira da Baía da Ilha Grande e modificou a forma de apropriação das áreas litorâneas 

entregando à indústria do turismo. Apropriação que ocorreu em medida, também com a 

indústria do petróleo e nuclear, que ocuparam áreas anteriormente utilizadas pelas populações 

locais de lavradores e pescadores (RIBEIRO, 2007). 

Ainda segundo o autor, ao longo dos anos os grupos de lavradores e pescadores vêm 

assumindo novas formas de vida e relação como meio em que vivem, se identificando como 

caiçaras e quilombolas respectivamente. A partir desse processo de duras influências políticas e 

econômicas, iniciaria uma série de problemáticas em relação ao seu território, maculando sua 

beleza ambiental e fomentando a origem de inúmeros processos de desigualdade social e 

descaracterização de sua cultura local, majoritariamente caiçara, bem como a manifestação de 

movimentos sociais, como forma de resistência. 

 

2- Um pouco da história  da Educação do Campo  

O homem do campo em Angra vive em diversas áreas como os sertões e ilhas, e 

alguns bairros afastados do centro da cidade. Percebemos que a luta pela terra é mais 
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intensa no território quilombola no bairro Bracuí, como também na Ilha Grande onde os 

caiçaras lutam contra os loteamentos irregulares e especulação imobiliária, e mais 

recentemente surge o pesadelo da PPP (Parceria Política Privada)
1
.  Dessa forma as 

comunidades tradicionais começam a se articular no sentido de buscar o resgate não só 

da terra como da sua cultura e de seus saberes. A  história revelada demonstra que a 

expulsão e expropriação dos povos tendo assim suas identidades subjugadas. Desde os 

portugueses até os grandes empreendimentos imobiliários o povo do campo, foi 

segregado e escondido tanto na história angrense quanto na sua política pública estatal.  

Com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento e garantia dos seus direitos 

territoriais. Foi criado o Fórum de Comunidades Tradicionais que é um espaço de 

fortalecimento e articulação criado em julho de 2007 na região sul do Estado do Rio de 

Janeiro e norte de São Paulo. Nesta perspectiva as comunidades se reúnem para discutir 

questões comuns, tais como: o território, turismo, educação, pesca, agricultura, 

agroecologia e mercado solidário. Facilitando a articulação em rede, consolidando assim 

a organização política, sendo aberto à participação de todas as comunidades tradicionais 

da região abrangendo Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e Ubatuba (SP).  

Em consonância ao exposto, para Papini (2014) ensinar em Angra dos Reis é (e 

era) percorrer por comunidades tradicionais: como caiçaras remanescentes de 

pescadores e pequenos produtores rurais, por vezes as duas coisas juntas, que na 

verdade eram os donos da terra ocupada, que permeavam todo o litoral e as ilhas, que 

sofreram com a valorização e suas terras e privatização da orla. Quilombolas, habitadas 

por remanescentes de escravos. E indígena, nas montanhas do Bracuí, na Aldeia 

Sapukai, até periferias criadas a partir de lutas pelo acesso ao solo urbano, muitas 

formadas em ocupações, sofrendo já de várias mazelas de nosso tempo e colonizadas 

por levas de migrantes que vieram para as grandes frentes de trabalho da década de 70. 

Para entendermos a Escola do Campo, faz-se necessário, primeiramente 

apresentar algumas características da educação implementada durante anos nas escolas 

do meio rural, antes denominadas escolas rurais. O ensino era centrado na figura do 

professor, como único detentor do saber; o currículo sustentado em pedagogias 

tradicionais, que supervalorizam a instrução e a técnica, deixando de lado a produção do 

                                                           
1
A Parceria Público Privada é uma proposta do governo do Estado sem consulta ou participação dos 

ilhéus na construção do edital, onde o gestor que tomará conta dos 193 km² e das quatro unidades de 

conservação da Ilha Grande vai poder cobrar ingressos dos visitantes, que poderá ser entre R$ 40 e R$ 80 

por uma semana e cerca de R$ 15 por um dia. O gestor também vai controlar os 17 cais oficiais da ilha e 

terá como atribuição investir R$ 67 milhões nos primeiros cinco anos, dos 25 de concessão, em obras de 

revitalização, saneamento, limpeza e infraestrutura de forma geral. 
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conhecimento; o calendário escolar que desrespeita os ciclos de produção, as 

manifestações culturais das localidades e as questões climáticas do lugar; os conteúdos 

trabalhados alheios à realidade das crianças; material didático predominante urbano e 

que valoriza a cultura da cidade e da indústria; inexistência de práticas integradoras 

entre escola e a comunidade; relação professor/aluno marcada pela passividade didática, 

na qual o aluno é um mero receptor de conhecimentos universais; a predominância da 

avaliação quantitativa como instrumento de verificação e mensuração da aprendizagem 

das crianças, elegendo os” melhores” e desclassificando os que não obtiveram as notas 

desejáveis.  

Durante anos, a educação nas escolas rurais manteve sua estrutura didático-

pedagógica inabalada, de acordo com os moldes da “escolinha da roça” instituídos no 

Brasil Império. Quando criada, a educação rural atendeu satisfatoriamente ao contexto 

político e econômico da época, que vivia sob a égide do latifúndio, da monocultura e da 

escravidão. Essa educação tinha objetivo de ensinar as primeiras letras, de fazer com 

que a criança aprendesse a escrever o nome e a fazer os primeiros cálculos. Devido ao 

baixo número de alunos com a mesma escolaridade e idade, o modelo dessa escola foi 

forjado nos moldes do Método Lancaster, com organização das primeiras classes 

multisseriadas, nas quais eram comuns encontrar na mesma sala de aula crianças 

alfabetizadas e outras que ainda nem conheciam as primeiras letras, todos juntos sob om 

a orientação de um só professor. Do Império (época da sua institucionalização) até a 

República, a “escolinha da roça” passou a ser denominada “escola rural” (Batista, 

2008). O autor ainda aponta: 

 
A educação dos povos do campo, tratada na legislação educacional como 

educação rural sempre foi diferenciada, implementada como algo episódico, 

objetos de campanhas, programas, projetos esparsos e pontuais de cada 

governo, sem continuidade nos governos seguintes, geralmente sem 

preocupação com a realidade do campo e suas especificidades (2008,p.19-

50).   

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Caldart (2012) nos apresenta em seus estudos que a expressão Educação do 

Campo, inicialmente chamada de Educação Básica do Campo surge no bojo da 

preparação da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo em 1998. 

Tendo como plano de fundo os movimentos sociais como protagonistas, agentes das 

mudanças de não só de conceitos como da realidade vivida pelos trabalhadores do 

campo. Dentre esses movimentos sociais podemos destacar o MST por suas lutas e 

conquistas. “Para o MST, a conquista da terra de nada adiantará se não vier 

acompanhada de uma educação voltada para os interesses dos trabalhadores em geral e 
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dos trabalhadores rurais em particular” (NETO, 2010, p.152). 

Sendo assim, 

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual,  

protagonizado por trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 

incindir sobre a política de educação desde os interesses sociais das 

comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às questões do 

trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e ao 

embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que 

têm implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de 

política pública, de formação e de formação humana ( Caldart, 2012, p.257). 

 

 Como marco desse novo olhar para a educação, encontramos as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Brasil, 2013). Nesse 

documento está explícita a política pública para as escolas do Campo, a qual deveria 

atender aos interesses das comunidades que vivem em áreas ribeirinhas, litorâneas, 

remanescentes de quilombolas, entre outros. Mesmo depois desse reconhecimento legal 

e da ascensão dessa nova perspectiva de Educação do Campo, de uma maneira geral as 

escolas públicas rurais continuaram atendendo a seus alunos de forma precária.  Pois 

pensar a Política pública como ação voltada para a classe trabalhadora, é um equívoco, 

uma vez que tal política são pensadas e criadas sob os anseios do Estado objetivando 

atender a elite, tendo como consequência a manutenção do poder. Dessa forma 

pensamos políticas públicas como políticas públicas/estatais, como define Costa e Neto: 

  

Ao tratar as especificidades das políticas públicas, a literatura consagrou-as 

como sinônimo de políticas implementadas pela ‘ação do Estado’; no 

entanto, são vistas, erroneamente, como aquelas políticas que visam ao 

interesse do público, quando, na verdade, elas visam aos interesses de setores 

da sociedade, sendo, portanto, ações para atender a interesses mais 

focalizados do que universais, ações mais ou menos organizadas, que 

conseguem colocar, na agenda do Estado, as suas demandas. Por isso, ao se 

desdobrar o tratamento do significado do público e do privado, vê-se que não 

existem políticas públicas no sentido lato do termo, mas sim políticas estatais 

(2016, p.06). 

 

3- Escolas do Campo em Angra dos Reis 

A resolução da SECT
2
  Nº 12 de dezembro de 2012 dispõe sobre as Diretrizes da 

Educação do Campo na rede Municipal em seu artigo 1° resolve:   

 

A Educação do Campo na Rede Municipal de Ensino, compreende  a 

Educação Básica em suas etapas Educação Infantil, Ensino fundamental 

incluindo as modalidades de Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial, destina-se ao atendimento às populações rurais, pescadores, 

ribeirinhos, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. 

 

 

                                                           
2
 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Angra dos Reis 
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Ainda destaca nesse artigo no parágrafo único que: 

 
A escola do campo é aquela situada em área rural conforme definida pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou aquela situada em 

área urbana desde que atenda predominantemente a população rural, de 

acordo com o Decreto da Presidência da República nº 7352 de 2010. 

 

  

Sendo assim esta Resolução infere no sentido de organizar esta Modalidade de 

Ensino no município, pautada nas políticas públicas/estatais do governo federal, 

propondo em linhas gerais a formação continuada apropriada à Educação no Campo; as 

escolas com classes multianuais, ou não receberão apoio pedagógico; crianças e adultos 

com necessidades educacionais receberão atendimento consonante as Diretrizes de 

Educação Especial; adequação ao calendário letivo diante das peculiaridades das 

comunidades; garantia e condições das embarcações/transporte terrestre, como o tempo 

de translado dessas crianças e adultos; possibilidades de nucleação de escolas; regime 

de colaboração no que tange as embarcações entre município e estado. Eis alguns dos 

itens da resolução citada, contudo a realidade vivida pela comunidade escolar caiçara 

vai de encontro com tais políticas públicas/privadas. O atendimento para alunos com 

necessidades especiais como a organização dos traslados para discentes e docentes são 

exemplos das dificuldades enfrentadas no cotidiano da rota cidade-ilha. 

                                                                                                                         

A Rede Municipal possui 71 escolas, sendo 17 Escolas do Campo, coordenadas 

pelo Núcleo de escolas situadas nas Ilhas e Sertões que recentemente tornou-se 

responsável pela coordenação da Educação do Campo. Essas Escolas estão distribuídas 

da seguinte forma: Ilha Grande: E.M. Ayrton Senna da Silva- Praia Vermelha; E.M. 

Brasil dos Reis- Praia do Matariz;  E.M. Brigadeiro Nóbrega-Praia do Abraão; E.M. 

General Travassos-Praia Grande de Araçatiba; E.M. Joaquim Alves de Brito- Praia do 

Bananal; E.M. Virgílio Pereira Maia- Praia do Sítio Forte; E.M. Osório Manoel Corrêa- 

Praia do Aventureiro; E.M. Pedro Soares-Praia do Provetá; C.E.H.I. Monsenhor Pinto 

de Carvalho-Praia Enseada das Estrelas e E.M. Thomaz Henrique Mack Cormick-Praia 

da Longa, que é objeto de estudo desse artigo; Ilha da Caieira: E.M. Tenente Jovino; 

Ilha da Gipóia: E.M. Alberto Torres; Sertão do Perequê: E.M. Diniz Marques de 

Souza; Sertão do Bracuí: E.M. Professor Francisco de Assis de Oliveira Diniz; Ariró: 

E.M. Ângelo Francisco Jerônimo; Caputera: E.M. Dr. Lauro Travassos, Porto Galo: 

E.M. Deputado Câmara Torres. A E.M. Juliano Honorato-Freguesia de Santana foi a 

única escola do Campo fechada nos últimos anos no município de Angra dos Reis.  

Existem ainda em Angra dos Reis duas escolas inseridas em comunidades 
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tradicionais, mas que não são coordenadas pelo Núcleo de Ilha e Sertões: a E.M. Áurea 

Pires da Gama situada às margens da Rodovia Rio/Santos na Comunidade Quilombola 

da Santa Rita do Bracuí que está inserida num processo de luta e conquista para ser 

reconhecida de fato como uma escola quilombola. E a Escola Indígena Estadual 

Guarani Kuery Renda na Aldeia Sapukai no bairro do Bracuí que é gerenciada pelo 

governo do Estado desde 2003. 

No ano de 2013 a SECT em parceria com a Universidade Rural do Rio de 

Janeiro iniciou um curso de extensão para os docentes que atuavam nas escolas das 

Ilhas e Sertões com o intuito de promover experiências acadêmicas sobre a temática e 

compartilhar vivências e experiências das práticas de cada um. 

Na história da cidade de Angra dos Reis estão presentes as lutas dos povos 

indígenas, afro-brasileiros, caiçaras e dos imigrantes pobres. Questões de posse da terra, 

se juntam às condições de moradia, educação de qualidade, situação das ilhas, meio 

ambiente e inúmeros outros problemas, fundindo-se num mosaico de lutas que incluem 

a questão racial, indígena, de gênero, sexualidades, acessibilidade, entre outras. A 

diversidade em Angra dos Reis está na mesma proporção das reivindicações que ecoam 

historicamente. Neste contexto a Universidade Federal Fluminense (UFF) organizou em 

novembro de 2015 o 1º Congresso de Diversidade Cultural e Interculturalidade de 

Angra dos Reis em parceria com a Prefeitura de Angra, por meio de secretarias 

municipais de Educação, Assistência Social e da Fundação Cultural do Município 

(Cultuar). “Neste Congresso buscou-se pautar as questões citadas acima, apresentando 

alternativas e discutindo tais problemas que muitas vezes parecem invisíveis, mas não 

são” - disse o professor Augusto Lima, coordenador-geral do Congresso
3
.  Dentre os 

oito eixos temáticos para as discussões estava este: Educação no Campo, Indígena, 

Quilombola, Caiçara, Ilhas, Sertões, Populações Itinerantes. Este eixo temático 

buscou abordar as variadas formas de pertencimento sociocultural dos atores que hoje 

lutam por políticas públicas específicas e universais de educação e cultura, que levem 

em conta e respeitem os contextos locais, cosmovisão, religiões, línguas e linguagens 

destes diferentes grupos sociais.  

Nessa perspectiva este ano movimentos sociais e a SECT representará o 

município de Angra dos Reis no V FOFEC – Fórum Fluminense de Educação do 

                                                           
3
Augusto César Gonçalves Lima possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Cândido 

Mendes - UCAM, mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro - PUC-Rio. Atualmente é professor adjunto e Diretor do Instituto de Educação de Angra dos Reis 

da Universidade Federal Fluminense - UFF, tendo sido ainda Coordenador do Curso de Pedagogia deste 

Instituto.  
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Campo que propõe em sua carta: 

O Fórum Fluminense de Educação do Campo-FOFEC tem como 

propósito reunir o acúmulo de experiências estratégicas das 

comunidades camponesas e tradicionais com a finalidade de 

consolidar a educação do campo como realidade efetiva que atenda às 

necessidades dos sujeitos diversos que vivem da terra, dos rios e das 

florestas. Antes de iniciar a discussão, é necessário esclarecer que a 

denominação “educação do campo” não se refere apenas aos que 

vivem no meio rural, mas também a todos os sujeitos e sujeitas do 

campo, sejam eles camponeses, quilombolas e de comunidades 

tradicionais. 

O FOFEC foi inaugurado em Campos dos Goytacazes (15 de julho de 

2013), e nos reencontramos nos anos seguintes nos municípios de 

Paraty (05 e 06 de outubro de 2013 e 30 de agosto de 2014) e Nova 

Friburgo (22 de agosto de 2015) reunindo esses sujeitos na luta desde 

a base por seus direitos a uma educação justa do campo. 

Esse fórum pretende somar dos esforços em nível estadual focando 

dentre outras bandeiras: o enfrentar a dificuldade de acesso e de 

permanência na Educação do Campo, por uma organização escolar 

própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 

agrícola e às condições climáticas; o fortalecer a participação dos 

movimentos sociais na Educação do Campo, potencializando as ações 

da Via Campesina; o dentro do âmbito da diversidade dos sujeitos do 

campo, garantir atenção à especificidade dos povos tradicionais do 

campo, dos pescadores artesanais, extrativistas, povos ribeirinhos, 

atingidos por barragens, além dos pequenos agricultores, dos sujeitos 

acampados e assentados das áreas de Reforma Agrária; o denunciar e 

lutar contra a violência no campo, contra a criminalização dos 

movimentos sociais e lutar contra a política de fechamento e de 

nucleação das escolas do campo. Dentre outros pontos registrados em 

nossos documentos. (Trecho da Carta às Escolas do Campo, Secretaria 

FOFEC, 2016) 

 

 

4- A Escola Municipal Thomaz Henrique Mac Cormick 

A Escola Municipal Thomaz Henrique Mac Cormick está localizada na Praia da 

Longa na Ilha Grande em Angra dos Reis, foi fundada a mais de trinta anos, recebeu 

esse nome para homenagear o fazendeiro Thomaz Henrique Mac Cormick doador da 

terra para a construção da escola, conforme consta nos documentos da escola.  

A escola oferece Educação Infantil (4 e 5 anos) e o 1º segmento do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano de escolaridade), para 25 crianças em duas classes 

multianuais, com duas professoras sendo que uma atua na função de diretora também, 

um zelador e uma merendeira, a equipe técnica pedagógica é formada pelas 

coordenadoras da Núcleo de Ilhas e Sertões da SECT. O Projeto Político e Pedagógico 

(PPP) da escola, foi construído no ano de 2011 e está em fase de reconstrução e o Plano 

de Gestão Escolar elaborado pela Professora e Diretora, também está em processo de 

construção de 2011 a 2016. No Plano de Gestão Escolar da escola em questão, a 

concepção de uma escola autônoma, participativa e democrática é imprescindível para o 
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desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, para a administração da estrutura e 

do funcionamento e na relação que a escola estabelece com a sociedade. A proposta 

pedagógica da escola tem fundamentação teórica na concepção dialógica de Freire 

(2008, p.97): 

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou A sobre B, mas 

para A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a 

uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões 

impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que 

implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo 

programático da educação. 

 

   Procuramos esclarecer a comunidade envolvida às metas e objetivos a serem 

alcançados, é com o trabalho conjunto entre equipe escolar e comunidade, sonhamos em 

oferecer as nossas crianças uma educação de qualidade. Percebe-se que os desafios são 

constantes, mas a nossa prática é tentar superá-los tomando decisões coletivas em 

reuniões de responsáveis e intervenções/solicitações, feitas a SECT. 

Em 2013 diante de uma demanda da Secretaria de Pesca foi implementado o  

EJA Pescadores na E. M. Thomaz Henrique Mac Cormick. Seguindo a Linha da 

pedagogia da alternância – Tempo comunidade/tempo escola, em consonância com a 

Educação do Campo. A EJA Pescadores teve como característica uma temporalidade 

com o período de convivência em sala de aula e outro no mar, tornando-se possível 

diminuir a evasão escolar de alunos pescadores.  

É pertinente a escassez de documentos relativos a Educação do Campo no 

município, encontramos ações por vezes desarticuladas, o que existe de mais palpável é 

a Resolução 05 de julho de 2012 e algumas citações no PME 2015-2025 que são tópicos 

agregados as metas das outras Modalidades de Ensino, não havendo uma meta 

específica que aborde toda a diversidade e especificidade da Educação do Campo. 

 

Começar-se-á identificando quais são os principais problemas da educação 

no meio rural hoje. O primeiro deles é a própria escassez de dados e análises 

sobre esse tema, o que já identifica o tipo de tratamento que a questão tem 

merecido, tanto pelos órgãos governamentais como pelos estudiosos. Mas, 

mesmo sem acesso a muitos dados e estudos científicos, não é difícil fazer 

um primeiro diagnóstico, na medida em que uma simples observação da 

realidade, combinada com algumas informações disponíveis, permite 

perceber vários problemas preocupantes ( Kolling e Molina,1999,p.27). 

 

5- Os desafios da Educação do Campo na Praia Longa  

O meu objeto de pesquisa, a comunidade da Praia da Longa, tem 

aproximadamente 200 moradores, que vivem da pesca artesanal e do cultivo mexilhões, 
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apresenta a cultura caiçara. Como em outras comunidades da Ilha Grande, não possui 

centro comercial, agências bancárias, correios, posto de saúde, os moradores utilizam 

barcos para se locomover para outras praias ou para o continente. 

O trabalho com classes multisseriadas é comum nas escolas do campo em Angra 

dos Reis e na Thomaz Henrique essa organização é utilizada desde sua fundação. 

Baseado nas pesquisas, nos diários (registros pedagógicos) da escola pude constatar que 

os alunos sempre foram de “séries variadas”, porém uma só docente para trabalhar com 

essa diversidade e em uma única sala de aula.  Até hoje os desafios são muitos, e a 

comunidade escolar é consciente disso, sendo a sua infraestrutura prejudicada pelo 

difícil acesso na chegada dos materiais para a manutenção do prédio. Um dado inusitado 

é que apresentamos uma rotatividade frequente das crianças oriundas de vários estados 

brasileiros. Eles são filhos de pessoas que trabalham em casas de veraneios e por não 

possuir escola perto da sua moradia, o governo federal custeia um transporte marítimo 

facilitando o acesso. São localidades de dificílimo acesso, como a Ponta Grossa, Ponta 

do Pilão e Ubatubinha, portanto há uma frequente oscilação de empregados, resultando 

entradas e saídas de crianças nesta Unidade Escolar.  

 

Considerações finais: 

Além de trazer à tona a temática da Educação do Campo, buscamos neste artigo 

iniciar uma discussão sobre as dificuldades da implementação das políticas 

públicas/estatais no munícipio no que tange a Educação do campo. Notamos que a 

dificuldade geográfica não perpassa a dificuldade do sujeito do campo, neste caso o 

caiçara, de possuir um sentimento de pertencimento da terra e se reconhecer como 

protagonista da sua história, sujeito com fazeres e saberes, filhos da terra, portanto 

donos da terra. 

Esperamos uma Educação no/do e para o campo, que não seja meramente uma 

reprodução dos valores urbanos, mas, uma Escola que valorize a cultura caiçara, que 

respeite as suas especificidades, a sua relação com o mar e consequentemente a com a 

natureza. Preparando as crianças e os adultos para uma consciência crítica e política. 
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