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DEFESA DE TESE – turma 2017              SECRETARIA DE ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Doutorando(a): Data da defesa: Horário: Local: 

ARLENE DE PAULA LOPES AMARAL 4ª feira 06/10/2021 14:00h Videoconferência 

https://meet.google.c

om/ohz-fbpb-woo  
 

Título da Tese: 

ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MINAS GERAIS: MEMÓRIAS, 
POLÍTICAS E PRÁTICAS 

 

Banca Examinadora: Instituição de origem: 

Libânia Nacif Xavier UFRJ 

Ana Ivenicki UFRJ 

Fabio Garcez de Carvalho Prof.História/UFRJ 

Marcelo Loures dos Santos UFMG 

Amália Cristina Dias da Rocha Bezerra UERJ 

José Claudio Sooma Silva (suplente) UFRJ 

Lia Ciomar Macedo de Faria(suplente) UERJ 
 

Resumo da Tese: 

Este estudo pretende refletir, à luz da história da educação, a políticas de fechamento de 

escolas no município de Viçosa (MG). Nesse cenário, tem como objetivo geral realizar uma 

análise histórica sobre o fechamento de escolas localizadas no meio rural do município de 

Viçosa-MG. De forma específica, pretendemos: contextualizar algumas questões que 

marcam, historicamente, a trajetória da educação rural e da educação do campo em nosso 

país, em geral e no município de Viçosa(MG), em particular; descrever as políticas 

educacionais que engendraram os processos de racionalização de escolas rurais; analisar 

os benefícios e os impactos do fechamento de escolas localizadas em áreas rurais do 

município de Viçosa-MG, na visão da comunidade, dos professores e dos gestores da 

Secretaria Municipal de Educação. Desenvolvemos a pesquisa com base em um conjunto de 

fontes, tais como depoimentos orais de professores, da comunidade e do Conselho 

Municipal de Educação. Outras fontes utilizadas são os documentos instituídos pelo Estado, 

pelos movimentos sociais e os documentos locais. A pesquisa centrou foco em uma escola 

que já foi extinta e uma que passou pelo processo de fechamento, mas permanece 

funcionando. Verificamos que no caso da escola extinta, a comunidade não instituiu um 

movimento de resistência à política de nucleação, em que percebemos uma situação de 

conformismo diante das decisões da Secretaria Municipal de Educação. Já na escola que 

passou pela ameaça de transferência de turmas para uma escola urbana houve movimentos 

insurgentes para que a escola permanecesse funcionando. Dessa forma, concluímos que 

os movimentos coletivos são fundamentais para que as pessoas passivas e conformistas 

sejam transformadas em pessoas ativas e críticas e, nessa condição, possam lutar pelo 

direito à educação de qualidade para seus filhos. 
 

Palavras-Chave:. Escola rural; Educação do campo; Nucleação Escolar; Direito à educação 
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