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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso busca apresentar as experiências de inter-relação 
estabelecidas entre escola e comunidade nas suas dimensões políticas e pedagógicas, 
referenciando-se nos princípios da educação do/no MST. A pesquisa foi desenvolvida na 
Escola Paulo Damião Tristão Purinha e no Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, 
localizados no Município de Linhares/ES. Tem como objetivo principal pesquisar e refletir 
acerca da importância e da necessidade de potencializar a inter-relação entre escola-
comunidade, buscando identificar desafios e potencialidades da inter-relação. Em termos 
metodológicos, associamos métodos e técnicas da pesquisa bibliográfica e documental, 
pesquisas de campo, com entrevistas semiestruturadas, com grupos focais e relatos de 
vida dos sujeitos envolvidos na pesquisa, dentre eles educadores, pais e lideranças da 
comunidade. Como conclusão, percebe-se que esta parceria possibilita o fortalecimento 
do aprendizado dos educandos (as), como espaço de formação e transformação que 
articula a educação, acultura e a luta por direitos, incluindo a terra e o reconhecimento 
do trabalho ligado às origens e tradições das famílias. Espera-se, também, estar 
contribuindo com a comunidade local e com o Setor de Educação do MST na reflexão e 
na superação dos desafios que existem nessa inter-relação.  
 
Palavras–chave: Comunidade/Assentamento; Escola/Educação; Inter-relação escola - 
comunidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

 

Este trabajo de conclusión de curso busca presentar las experiencias de interrelación 
establecidas entre escuela y comunidad en sus dimensiones políticas y pedagógicas, 
referenciándose en los principios de la educación del / en el MST. La investigación fue 
desarrollada en la Escuela Paulo Damián Tristán Purinha y en el Asentamiento Sezio 
Fernandes de Jesús, ubicados en el Municipio de Linhares / ES. El objetivo principal es 
investigar y reflexionar acerca de la importancia y la necesidad de potenciar la 
interrelación entre escuela-comunidad, buscando identificar desafíos y potencialidades 
de la interrelación entre escuela-comunidad. En términos metodológicos asociamos 
métodos y técnicas de la investigación bibliográfica y documental, investigaciones de 
campo, con entrevistas semiestructuradas, con grupos focales y relatos de vida de los 
sujetos involucrados en la investigación, entre ellos educadores, padres y líderes de la 
comunidad. Como conclusión, se percibe que esta asociación posibilita el fortalecimiento 
del aprendizaje de los educandos (as), como espacio de formación y transformación que 
articula la educación a la cultura y la lucha por derechos, incluyendo la tierra y en el 
reconocimiento del trabajo ligado a los orígenes y, tradiciones de las familias. Se espera, 
también, estar contribuyendo con la comunidad local y con el Sector de Educación del 
MST en la reflexión y en la superación de desafíos que existe en esa interrelación. 
 
Palabras clave: Comunidad/Asentamiento; Escuela/Educación; Inter-relación escuela – 

comunidad 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum, num processo sem diálogo e de compreensão de papeis, a família e 

escola jogarem a responsabilidade uma para a outra: Professores atribuem a culpa dos 

problemas aos pais, que não cumprem suas obrigações de educar, justificando que estes 

mandam seus filhos para escola, mas não ajudam e nem participam da vida escolar. Por 

sua vez, as famílias culpam os professores/professoras, que são despreparados, e a 

gestão escolar, que não faz o que é preciso para melhorar. 

A partir da experiência e vivência, compreende-se a necessidade do trabalho em 

equipe entre a escola e a comunidade. Ambas estão passando por um processo de 

transformação e isto precisa ser acompanhado de forma coletiva, com o objetivo de 

promover a formação, construção de espaços democráticos e aprendizagem dos 

educandos.   

O trabalho foi realizado na forma de pesquisa em que todos (as) pudessem trazer 

suas opiniões e compreensão de como está sendo trabalhada a relação entre 

comunidade e escola; Sua contribuição de como é possível melhorar; Resgatar a origem 

da escola e comunidade; Promover estudos dirigidos, atividades coletivas; buscar 

projetos em conjuntos, organizar os currículos com base no cotidiano da comunidade, e 

nas práticas já existentes dos educandos e educandas, educar um novo sujeito para um 

projeto de desenvolvimento social para o campo, para a ação transformadora, para qual 

precisamos de sujeitos capazes de articular cada vez mais competência, teoria e prática, 

prática e teorias.  

Com isto, podemos acompanhar as mudanças a serem trabalhadas, sem perder 

de vista o objetivo principal que é formar e educar os/as educandos/educandas e ressaltar 

a importância dessa parceria como contribuição para a transformação da sociedade. 

Assim, este trabalho traz como tema a “Luta por Terra e Educação: A Inter-

Relação Escola-Comunidade no Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, em 

Linhares/ES”. Parte das inquietações vividas e observadas na parceria escola e 

comunidade como espaço de conquista do assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, 

no município de Linhares/ES, espaços de construção social nos quais eu também faço 

parte na produção social.  
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A caminhada: uma trajetória de aprendizado  

Minha origem está identificada com a vida no campo. Ingressei na escola aos sete 

anos de idade, permanecendo até os dez anos, quando concluí a 4ª série, quando a 

escolaridade foi interrompida, por não haver escolas e nem transporte escolar para que 

pudesse continuar os estudos nas escolas do município. Após cinco anos, já morando 

próximo ao município de Barra de São Francisco, retornei à escola, aos quinze anos de 

idade, sem grandes avanços, pois o sistema educacional trabalha como se cada 

estudante fosse “vazio”. Como não consegui me adequar (ser enquadrada nesse 

padrão), isto resultou em minha saída da escola.  

No ano de 2002, mudamos para o acampamento “Madre Cristina”, localizado no 

município de Vila Pavão. Após vários momentos feitos em mudanças de fazenda para 

fazenda, à procura de melhores condições de vida, sem expectativa, pois vivemos num 

meio onde a população pobre não tem oportunidade em construir vida digna.  

Isto graças às estratégias do modelo de desenvolvimento rural imposto para o 

campo, através das disputas de classes, e das explorações do trabalho por troca do 

alimento para a sobrevivência. Modelo este que sentimos na pele através de todas estas 

desigualdades sociais, onde trabalhávamos o ano todo, para ter direito a apenas um saco 

de compra (alimentandos embalados em saco plástico) no final da colheita do café.  

Motivos estes que nos incentivaram a engajarmo-nos nas lutas do MST, em julho 

de 2002, a mudança foi realizada para o acampamento Madre Cristina, em Chapadinha, 

município de Vila Pavão. Ficamos acampados até no mês de maio de 2003. Após este 

período, houve a necessidade de mudança do acampamento para Luzilândia, no interior 

de Nova Venécia, que se prolongou durante um ano e meio.  

Dali partimos em uma manhã de neblinas para a ocupação, ocorrida no dia 18 de 

abril do ano de 2004, da fazenda Barra do Cristalino, município de nova Venécia, 

permanecendo no local por mais 30 dias. Após muitas resistências e lutas nas 

reivindicações para conquistar a emissão de posse, retornamos para a área provisória 

em Luzilândia, próximo ao acampamento antigo.   

No dia primeiro de janeiro de 2005, aconteceu a mobilização das saídas de parte 

das famílias para a ocupações que deram origem aos assentamentos Adriano Machado, 

em Montanha/ES, e Oziel Alves, em Pinheiros/ES. Já em 26 de julho de 2005 ocorreu 
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outra mobilização de parte das famílias para a conquista de um novo assentamento 

(Madre Cristina), no município de Pancas/ES. Estive presente durante o período de 09 

meses, retornando após este tempo, novamente para o acampamento antigo de 

Luzilândia, onde permaneci por mais 01 ano. Após está data, houve a desocupação da 

área e foi cedida uma nova área no assentamento Pipinuk, próximo à fazenda Scardine, 

onde fiquei por um ano e nove meses, numa reorganização e ampliação do 

acampamento. 

Até o dia primeiro de março de 2008, quando ocorreu a ocupação da antiga 

fazenda Aliança, que hoje é oficialmente assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, com 

as famílias dos acampamentos sendo o “Madre Cristina” (Nova Venécia), o “Heróis da 

resistência” (Pinheiros), à Irmã Dorothy (Mantenópolis) e o Índio Galdino  (Aracruz), que 

permanecia no acampamento na Vila do Riacho, município de Aracruz; e com a 

participação de vários assentados/filhos de assentados de diversos municípios do 

estado.  

No ano de 2009, ainda no pré-assentamento, houve a criação do “Pró Jovem”, 

possibilitando o meu retorno aos estudos, com duração de dois anos, quando alcancei a 

conclusão do Ensino Fundamental. Em outubro de 2011, ocorreram as mudanças das 

famílias para os lotes. Já no ano de 2013, se iniciou o trabalho na construção de reforma 

e ampliação na Escola Paulo Damião Tristão Purinha, dentro do assentamento Sezínio, 

onde trabalhei como ajudante de pedreiro por dois anos.  

No mês de junho de 2014, iniciei o Ensino Médio, supletivo/CEEJA, no município 

de Linhares, com a conclusão no mês de dezembro. Também neste período dei início ao 

curso de Computação, com duração de dois meses. Em março de 2015, comecei o curso 

de Administração em uma faculdade particular, com uma bolsa de 70% de desconto, e 

fui contratada no mês de abril de 2015, para trabalhar na secretaria escolar da escola 

Paulo Damião Tristão Purinha, no período de um ano. 

Em agosto de 2015, fui aprovada no vestibular do curso de Educação do Campo 

CEUNES/UFES, na Habilitação de Ciências Naturais.  

No mês de julho de 2016, iniciei os trabalhos na secretaria da Comissão Pastoral 

Terra, com duração de 6 meses.  No início de 2019, comecei a trabalhar como estagiária 

(cuidadora especial) na escola vizinha da comunidade, agora com o contrato já 
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encerrado. Atualmente, sou graduada e Bacharel em Administração, com uma Pós em 

Gestão e Organização da Escola, com ênfase em Coordenação e Orientação Escolar em 

andamento, e quase no término do curso de Licenciatura em Educação do Campo.  

No período que passei na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Damião 

Tristão Purinha como secretária escolar, pude perceber as fragilidades e a necessidade 

que a escola apresenta em relação à participação comunitária nos seus processos de 

planejamento; execução e avaliações de suas atividades (como o Plano de Ação que faz 

parte do processo democrático presente no Projeto Político Pedagógico).  

Com isto, compreendo ser inviável construir ou avaliar um Projeto Político 

Pedagógico, sem ter claro e não trabalhar esta conjuntura da relação entre escola e 

comunidade. Entendo que as escolas de assentamentos têm papel importante na 

transformação do sujeito, e só será possível atingir estes objetivos com a construção de 

uma escola democrática, que trabalhe com parceria em conjunto com a comunidade.   

Em 2014, pude observar algumas questões relacionadas a práticas de indisciplina; 

dificuldades de aprendizagem; vandalismos; interesses profissionais; transferências 

frequentes; vergonha que os educandos/educandas adquirem em estudar no 

Assentamento; transporte escolar precário no acesso à escola (estradas) questões 

comportamentais de aprendizagem, questões relacionadas à infraestrutura e questões 

da identidade cultural da comunidade. 

Estes problemas, acredito, seriam amenizados se escola e família pudessem 

trabalhar juntas – na relação escola e comunidade. Com base nesses elementos do 

contexto no qual também me situo. 

 Problemática de pesquisa assim pode ser formulada: Quais são os 

benefícios a serem alcançados com a escola e comunidade a partir de um 

trabalho de integração da escola e da comunidade? E na conjuntura atual, 

quem são? Como manter a mística junto à juventude? Como esta 

transformação traz benefícios a escola, assentamento e comunidade?  

 Objetivo Geral: Refletir acerca da importância e das potencialidades na 

inter-relação entre escola-comunidade, buscando identificar desafios e 

potencialidades de ambos. 

 Objetivos específicos:  
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(a) Compreender melhor a trajetória do assentamento e do processo de 

educação do MST em relação com a comunidade, educandos/educandas e 

educadores/educadoras a respeito das relações existentes entre escola e 

comunidade; 

(b) Pesquisar a origem da escola no Assentamento Sezinio Fernandes de 

Jesus e as relações que existiam e que existem entre escola e comunidade;  

(c) Compreender os processos de diálogo, interação e trabalho conjunto 

entre escola e comunidade.   

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho foi organizado em quatros capítulos:  

No capítulo I: “Percurso Teórico Metodológico e os Resultados da Pesquisa”: 

aborda a metodologia, que foi utilizada para a realização da pesquisa e os resultados 

alcançados durante todo o percurso.  

 

No capítulo II: A Inter-relação escola-comunidade e conexões político-

pedagógicas no âmbito da educação proposta pelo MST, busca dissertar acerca de 

elementos teóricos para melhor compreender alguns conceitos da educação 

transformadora em conexão com a realidade.  

O capítulo III: “Da Origem do MST à Conquista do Assentamento Sézinio 

Fernandes de Jesus – Alguns Elementos da História da Luta pela Terra”, relata a origem 

e trajetória do assentamento Sézinio Fernandes de Jesus, tendo como objetivo resgatar 

o histórico da comunidade.  

No capítulo IV: “A educação em Assentamentos da Reforma Agrária no Estado 

do Espírito Santo”. Disserta sobre a trajetória da educação nos assentamentos e o 

processo de construção da educação/escola no assentamento Sezínio Fernandes de 

Jesus.   

Por fim, as Considerações finais, com as conclusões, criticas/questionamentos, 

propostas de intervenções, seguidas das referências, apêndice e anexo. 
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CAPÍTULO I: PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO E OS RESULTADOS DA 

PESQUISA 

 

A proposta foi trabalhar com métodos que possibilitasse a participação e a 

interação dos sujeitos envolvidos (pesquisador e pesquisados), sendo uma pesquisa 

qualitativa e exploratória, histórico-documental e de campo. Assim, optou-se pela 

realização do grupo Focal com questões semiestruturadas, com o intuito de refletir 

acerca da problemática da inter-relação entre escola-comunidade.  
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Neste sentido, entendo que as entrevistas com grupos focais é uma técnica de 

coleta de dados cujo objetivo principal é estimular os participantes a discutir sobre um 

assunto de interesse comum; ela se apresenta como um debate aberto sobre um tema. 

Os participantes são escolhidos a partir de um determinado grupo cujas ideias e opiniões 

são do interesse da pesquisa. “A discussão em grupo se faz em reuniões com um 

pequeno número de informantes, ou seja, de 6 a 8 participantes” (BONI, 2005, p, 73). 

São métodos trabalhados através das buscas de informações, em que o objetivo 

principal é estimular os sujeitos da pesquisa para discutir temas que envolvam seu 

interesse.  

Os sujeitos são grupos que tenham ideias e opiniões que possam contribuir com 

a pesquisa. Esta metodologia pode ser trabalhada na equipe escolar, nos Núcleos de 

Base, grupos de juventudes e conselho da escola, com perguntas abertas.  

Por questões semiestruturadas temos:  

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e 
fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 
proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante 
ao de uma conversa informal (BONI, 2005, p. 75). 

 

As entrevistas semiestruturadas são perguntas que trabalham temas, dialogando 

como a realidade pessoal do indivíduo. Ela deve seguir um conjunto de pontos definidos. 

No diálogo para entrevistar, quando necessário, devem ser realizadas perguntas 

adicionais para esclarecer as questões.  

 

A pesquisa foi realizada no assentamento, envolvendo pessoas da comunidade, 

grupo de alunos e educadores. Foram realizadas seis perguntas: 1. Como é a relação 

entre a escola e comunidade?  2. Que tipo de relações são estabelecidas entre a escola 

e a comunidade e como se manifestam essas relações? 3. Os professores participam 

ou contribuem na comunidade? 4. Por que é importante desenvolver esta relação entre 

escola e comunidade? 5. Como melhorar a relação da escola e comunidade? 6. A 

relação contribui no desenvolvimento da comunidade? De que Maneira/ Como fortalecer 

esta relação entre escola e comunidade e vice-versa? 7.Quais os objetivos da escola? 
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Neste sentido, realizamos entrevistas coletivas, por meio da roda de conversa 

(grupo focal) com os seguintes sujeitos: Professores/coordenador; pessoas da 

comunidade; pais/mães e grupos de educandos/educandas. A escolha foi feita através 

da história de vida de cada um, tais como: Coordenador; Professor com formação da 

Pedagogia da Terra; Professor iniciante; Professor de outra comunidade que atua na 

escola; Professor que se sente parte da formação do campo; (mora na comunidade e 

tem formação na Pedagogia da Terra); Militância do MST pertencente ao assentamento; 

antigos pais de alunos; Participante do Conselho da escola; Participante da comunidade; 

antigos militantes do MST; Educandos da escola; Jovens da comunidade.  

O lócus da pesquisa foi, portanto, a Escola, o Assentamento e a Comunidade em 

geral. E os instrumentos para a coleta de dados: Entrevistas coletivas; registros em 

áudio, vídeos, fotos e Diário de Campo (Caderno de Anotações). E no processo de 

sistematização da pesquisa, foi feita a transcrição das entrevistas e a produção do 

relatório para compor o trabalho que segue.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Entrevistas  

A Educação do Campo é o direito à igualdade e ao conhecimento adquirido a 

partir da realidade, transformando o sujeito, da prática á teoria, numa qualidade vida 

melhor. Ao tratar o sujeito da prática, lidamos com várias diversidades em ambas as 

relações existentes em torno do sujeito. Apresentamos a seguir as visões existentes em 

torno das relações escola-comunidade:  

 

 [...]. A relação da escola e comunidade não e lá de primeira, mas existe 
uma relação, há diálogo entre alguns dos professores e a maioria dos 
pais. Das cobranças, da participação, há bastante famílias 50%, talvez a 
metade, que participam das assembleias, que visitam a escola até um 
certo período, quando tem abertura [...] (M. Moradora do Sezínio 
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Fernandes de Jesus, integrante da equipe de professores. Entrevista 
concedida no dia 14 de maio de 2019).  

 

Segundo o pensamento de Confaeb (2006), a escola passa a existir em uma 

realidade das famílias, mas na sociedade camponesa que luta contra essa hegemonia 

proposta pela alienação. Com isto, esta interação fica cada vez mais limitada. 

Observamos nessa pesquisa que boas relações são construídas no início da criação da 

escola e da comunidade, durando um longo período, mas que com o passar do tempo, 

vão se perdendo, chegando ao dado apresentado pela entrevistada.   

Observamos também que um dos aspectos que vem dificultando as inter-

relações são os obstáculos impostos pelas burocracias do sistema, refletidos na 

comunidade. De um lado, são produzidas muitas exigências das papeladas sobre o 

educador, e do outro, para se manter um padrão de vida imposto pela sociedade 

ideológica, exige muita dedicação ao trabalho, desmotivando as participações na 

escola. 

 Muitas vezes, a escola omite os problemas com os educandos e a comunidade, 

e está, acaba transferindo seus filhos para outra escola, sem sequer, discutir os 

problemas entre os educandos/escola. E para manter a escola em funcionamento, 

agrega os educandos das comunidades vizinhas. É o que lemos no relato que segue:  

[...] A gente tem problemas de entendimentos, tem dificuldade, a maiorias 
das famílias acha que a escola é responsável pelos seus filhos, entrega 
seu filho na escola e a escola se vira. talvez este é o principal problema, 
a escola não tem condições de educar a criança em todos os sentidos, 
precisa da ajuda e acompanhamento das famílias, e quando fala de 
educação, estamos falando de cultura[...] (G. Assentado  no Sezinio 
Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 07, e faz parte dos grupos de 
professores. Entrevista concedida no dia 16 de maio de 2019).  

 

Na visão de Freire (1987), trata-se de uma linha de cerceamento das 

possibilidades, que no fundo trata-se de uma cultura de dominações que cada vez mais 

vai se expandindo e voltando tudo pelo domínio do poder, construída em uma liberdade 

privada, como podemos observar no seguinte depoimento:  

[...] participação por inteiro, pois foi o assentamento que criou a escola; 
participação integradora. Na medida que as famílias foram para os lotes 
pensar na sua subsistência, havendo um desligamento, com isto houve 
um afastamento, dificuldade de retorno de estar presente, a escola 
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passou dos limites dos portões do assentamento, passou a ser das 
comunidades vizinhas, também, há momentos aqui que temos mais 
famílias das comunidades vizinhas do que os próprios moradores do 
assentamento. Desafio nestes momentos, a um embate da escola e das 
famílias, uma disputa do governo, de ganhar as famílias e também bater 
na escola [...] (F. Assentada (o) no Sezinio Fernandes de Jesus, 
integrante do núcleo 10 e também faz parte da equipe de educadores. 
Entrevista concedida no dia 17 de maio de 2019).  

. 

São desafios estes que estão como uma disputa de poder, transformada na falta 

do diálogo e compreensão dos sujeitos do processo. Mas percebe-se que tudo está em 

um modelo de sistema que já vem pronto. E com isto, trabalhamos diversas conclusões, 

como na fala de uma relatora, confirmando:  

[...]. Que existe sim uma relação, mas com um número bem reduzido, que 
seria muito mais interessante se as participações de pais, mas que na 
maioria das vezes, mesmo quando  há necessidade dos pais virem na 
escola, resolver situações relacionada ao seu filho, ele não vem, 
acreditando que há uma demanda de trabalho, mas que diante as aulas 
fazer uma reunião de pais, não podendo também fazer uma reunião no 
dia de sábado, pois não tendo amparo para isto [...] (M. faz parte da equipe 
de gestão escolar. Entrevista concedida no dia 03 de junho de 2019). 

 

Fica evidente que o olhar é muito focado para o momento atual, e as visões 

passam a fazer parte das citações do que a escola necessita, mas tem a não visão de 

todo o sistema, que já está impregnado, cada vez mais presente em seu dia a dia. No 

meio, chamamos deste processo de afastamento entre comunidade e escola: “Existe 

distanciamento, que cresce com o tempo, que vai cada vez mais crescendo”. Mas o 

necessário a ser questionado acaba se escondendo através das disputas por território. 

Trabalhando os pontos críticos, quando ser trata de compromissos, fica com o olhar 

perdido:  

[...]. Sente-se responsável, principalmente quem não tem filho na escola, 
ele não participa de nada da vida da escola. A comunidade em geral não 
está interagindo com esta relação, mesmo sem ter filho, pudesse 
participar desta relação. Indignação, com 60% do povo são evangélicos, 
são complicadas, não concorda com a forma da pedagogia da escola, 
onde corta a relação, em diferenças ideológicas[..] (J. Assentado no 
Sezínio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10. Entrevista 
concedida no dia 03 de junho de 2019). 
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São falas admissíveis, transformadas em posições bastantes complicadas, até 

mesmo de viver em área de assentamentos. Esta identidade não pode ser passada para 

a educação dos alunos, pois não aceitam trabalhar a sua identidade camponesa, que traz 

como pertencimento de sua origem em relação a sala de aulas. Em que isto contribui na 

relação entre escola e comunidade? Vejamos a afirmação que segue: 

[...]. As relações existem com poucas famílias, algumas contribui, mas na 
grande maioria vem para desarticular as conquistas[...] (S. Assentada no 
Sezinio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 04 e também faz parte 
da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 04 de junho de 
2019). 

             

 Os trabalhos diferenciados tornam-se cansativos e trabalhosos; Daí, a saída mais 

fácil é continuar com o tradicional e formas mecânicas de trabalhar. Nesse sentido, 

observamos que uns atacam os outros, sem sequer conhecer os direitos, discutir os 

posicionamentos de cada integrante. Com isto, há atividades realizadas na busca de 

melhorar estas relações, o que, na visão de outra relatora, traz uma importância a esta 

relação; com outro olhar: 

 [...] Importante que a comunidade se envolva nesta relação. A nossa 
escola sempre teve dificuldade de se manter esta relação, apesar de ser 
um dos princípios educativo, sempre teve está dificuldade de estabelecer 
este vínculo, justamente porque o estado é muito fechado, então existem 
sempre aqueles quadradinhos, avaliação, conteúdos e sala de aula, não 
existe espaço para a comunidade dentro da escola. Depois dos últimos 
acontecimentos na escola, isto se fechou mais ainda, quando tirou a 
Pedagogia da Alternância, que a escola passou a ser regular, fechando 
algumas disciplinas, passou para o professor específico, não mais o 
coletivo que faz. E a escola ficou muito feichada para comunidade [...] (E. 
Assentada (o) no Sezinio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e 
também faz parte da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 
16 de maio de 2019).   

 

São fatos muitos marcantes na construção da escola, vindos de uma demanda 

das famílias, e que após muitas lutas e conquistas, a comunidade não tem mais o direito 

de se inserir na escola. O que dá para perceber é que há uma estratégia do governo em 

colocar a comunidade em disputas com a escola. Ele diz que há o direito, mas não 

permite a ação da comunidade na escola: 

[...] O MST tem projeto de mudança de sociedade, transformar esta 
realidade, fazendo a Reforma Agraria para o país [...] (F. Assentada (o) 
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no Sezinio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e também faz 
parte da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 17 de maio 
de 2019). 

 

 E os resultados vão sendo expostos: a falta de diálogo; o pequeno número de 

educandos da comunidade; os vínculos que os professores têm na comunidade; o 

grande número de professores de outra realidade. Com isto, os desafios encontram-se 

cada vez maiores. Segundo um dos relatos:  

 [...] O estado perturbou e tem perturbado uns dois ou três anos agora 
últimos, que está sempre acuando. Neste ano, por exemplo: as famílias 
estão proibidas de visitar a escola, ninguém visita, só vai lá se for fazer 
uma documentação, pedir ou levar um documento, não tem uma 
participação [...] (M. Moradora do Sezinio Fernandes de Jesus, integrante 
na equipe de professores. Entrevista concedida no dia 14 de maio de 
2019).  

 

E isto traz uns transtornos enormes para a comunidade do assentamento, pois a 

escola foi pensada e construída nas ideias de trabalhar as origens e resistência da 

identidade cultural camponesa do assentamento; e agora, o Estado assume e retira 

todos os direitos conquistados pelas comunidades, sem contar os transtornos de ver um 

ambiente construído em parceria ser dominado pelo órgão administrativo que  proíbe a 

sua entrada e implanta projetos que não têm benefício nenhum na escola e na 

comunidade. Exemplos são os portões com sensores, câmeras por todos os espaços 

da escola, que estão sendo implantados por este governo.  

É muito difícil e preocupante desenvolver processos de construção e não poder 

utilizar do espaço, como é o caso da escola, O que deveria ser investido em melhorias 

da escola e da comunidade, seria a contratação de segurança, ou até mesmo a 

construção de uma casa próximo à escola, para se ter sempre alguém cuidando do 

espaço que é da comunidade.  Mas não é isto que acontece. É um ciclo e viciador, pois 

muda toda uma conjuntura da realidade da comunidade. Já outra visão aponta algumas 

formas para que seja recriado este vínculo entre comunidade e escolas: 

[...] Tanto a família ir à escola, tanto a escola ir âs famílias, precisa destes 
dois caminhos, porque a escola , o coordenador mais os professores têm 
que conhecer as famílias,  educar. Para ensinar, precisa conhecer a 
vivência da criança, esta relação precisa ser feita, e também para ter mais 
entendimentos sociais na comunidade, para poder conhecer como o 
aluno ser organiza, ou grupo social se organizam, este caminho precisa 
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ser construído entre escola e comunidade e comunidade e escola, e o 
aluno como o centro desta relação [...] (E. Assentada (o) no Sezínio 
Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e também faz parte da 
equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 16 de maio de 2019).   

 

Para que de fato ocorra uma transformação social, precisa ser feito este vínculo 

entre escola e comunidade no trabalho em conjunto e construir a formação dos 

construtores do futuro. Infelizmente, se não há esta relação, fica difícil contribuir com a 

transformação da sociedade. Também há relato dos protagonistas do processo: 

[...]. Os professores, às vezes, não passa dever direito; nas reuniões, os 
pais quase não vêm; não está havendo reuniões dos educandos para 
discutir as demandas; não está havendo as formações dos alunos; a 
demanda da quadra para brincar e as visitas dos professores são em 
horários que nossas famílias estão em trabalhos[...] (E. Grupos de 
educandos entres as comunidades vizinhas e assentadas (o) no Sezínio 
Fernandes de Jesus, integrante de vários núcleos. Entrevista concedida 
no dia 16 de maio de 2019).    

 

As demandas precisam ser discutidas e compreendidas, até mesmo para saber 

das visões que as famílias têm em relação à escola: 

[...] Participação em reuniões, visitas, atividades, mutirões, organização, 
comunidade de comemoração da comunidade, acordo de mudança, na 
visão de melhoria para que os pais venham para somar [...] (M. faz parte 
da equipe de gestão escolar. Entrevista concedida no dia 03 de junho de 
2019.) 

 

 Na visão do Estado é o melhor momento para cortar gastos. E por isto - 

precisamos construir para derrotar o grande vilão, em se tratando do Estado, que 

interfere de várias formas: 

[...] Mutirões, dia das famílias na escola, datas comemorativas, as visitas 
nas experiências aos lotes [...] (G. Assentado no Sezínio Fernandes de 
Jesus, integrante do núcleo 07, e faz parte dos grupos de professores. 
Entrevista concedida no dia 16 de maio de 2019). 

[...] Pais vêm para conversar com os professores, ajudar a participar na 
horta, na água. Reuniões que parte da aprendizagem do educando, 
reuniões pedagógicas[...] (M. faz parte da equipe de gestão escolar. 
Entrevista concedida no dia 03 de junho de 2019). 

[...] Reuniões pedagógica por turmas, com pais e responsáveis, focar na 
sala de aula[...] (S. Assentada no Sezínio Fernandes de Jesus, integrante 
do núcleo 04 e também faz parte da equipe de educadores. Entrevista 
concedida no dia 04 de junho de 2019). 
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 As atividades vêm acontecendo, mas, o que de fato precisa ser feito é a 

construção e reconstrução da identidade escola - comunidade, que ´passa pela 

recriação à Utopia Camponesa que alimenta o MST e fez nascer o assentamento 

Sezínio, partindo de experiências vividas e acumuladas, no sentido positivo. As raízes 

vão se perdendo através das estratégias políticas, mais viável as comunidades se 

confrontarem entre sim do que se juntarem e tornam brigarem por seu direito. Com isto, 

o perfil do professor na comunidade apresenta grandes, o desafios, que vem trazendo 

várias visões diferentes na comunidade. Vejamos o relato:  

 [...]. Tem professor que é inserido, inclusive assentado, na participação 
de projetos, de atividades mais voltadas para o assentamento, na 
educação. Vem outros professores que participa em algumas atividades, 
eventos como festa ou uma festa, ajuda a escola na comunidade; tem 
alguns que a comunidade nem conhecer. [...] (M. Moradora do Sezínio 
Fernandes de Jesus, integrante na equipe de professores. Entrevista 
concedida no dia 14 de maio de 2019).  

 

A inserção dos professores na vida da comunidade e do assentamento, na prática 

vivenciada torna-se bem difícil, pois sem tempo, acaba se dedicando exclusivamente à 

escola. É difícil conhecer algum professor que se dedique em se inserir na comunidade; 

mesmo que more no assentamento, deixa a desejar em sua participação na 

comunidade/ou grupos, não tendo uma participação ativa na comunidade.  

No atual momento, a maior parte dos professores é oriunda da cidade, condição 

que dificulta ainda mais essa inter-relação com a comunidade. Não sabe nem em que 

local se encontra, pois seu tempo acaba sendo corrido, apenas chega para dar suas 

aulas e retorna para sua residência. Tem um ou outro que tenta puxar algumas 

atividades, mas bem limitadas, se revelando uma escassez na comunicação. Fica 

evidente no relato que segue:  

 [...] A maioria dos professores não são mais da comunidade, e os que 
ainda permanece na comunidade, tem pouca relação, não tem vínculo na 
comunidade, não participa das assembleias de pais, não consegue ter 
contato direto com os pais, não conhece as famílias, a vivência do aluno. 
E também a comunidade não está tendo tanta organização para poder 
estes professores participarem, se estivesse espaços organizativos, os 
professores seriam inseridos, de qualquer maneira ou eles iriam se 
abastecer. Mas como não existe nenhuma organização interna da escola, 
os professores vão chegando e se organizando a seu próprio lazer, do 
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jeito que melhor favorece a cada um, e por isto acaba não se inserindo na 
comunidade, por não ser conveniente, e dá muito trabalho [...] (E. 
Assentada (o) no Sezínio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e 
também faz parte da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 
16 de maio de 2019).   

 

O assentamento adormeceu o envolvimento de trabalhar na auto-gestão 

protagonismo coletivo do sujeito, na formação do indivíduo inserido nas demandas do 

assentamento. Vai deixando suas culturas de lado, abrindo - se para servir o grande 

capital. Iinfelizmente isto acontece, trazendo vários desafios para ser rompidos no 

processo de construção do assentamento.    

Visões dos protagonistas reafirmam também: 

[...]. Não há contribuição dos professores na comunidade, pois a sua 
maioria é de Linhares, não têm vínculo nenhum com as comunidades[...] 
(E. Grupos de educandos entres as comunidades vizinhas e   assentadas 
(o) no Sezínio Fernandes de Jesus, integrante de vários núcleo. Entrevista 
concedida no dia 16 de maio de 2019).    

 

Segundo relatos, o diálogo entre escola-comunidade é fundamental para o 

fortalecimento de ambas, entendendo que não tem como separar a escola da 

comunidade.  Se esta separação ocorre (ou permanece), coloca em risco o projeto 

construído com esforço coletivo:   

[...] comunidade que a escola não se envolver, fracassa, e a escola que a 
comunidade também não se envolver, fracassa também, porque é um elo, 
ninguém caminha sozinho, a escola tem sido um pilar para encaminhar 
recados, opiniões, estas coisas assim para fortalecer no diálogo, se a 
comunidade não contribui [...] (M. Moradora do Sezínio Fernandes de 
Jesus, integrante na equipe de professores. Entrevista concedida no dia 
14 de maio de 2019).  

            O diálogo é a base de tudo. Trabalhar com o dialogo e buscar informações, 

onde não se consegue realizar sozinho. E onde a família não consegue educar os 

filhos em casa e a escola também não tem esta condição de educar apenas na escola, 

precisam se unir para alcançar seus objetivos:     

[...] Os professores são filhos da comunidade, ou estão no núcleo, ou em 
algumas reuniões que tem, nos assentamentos[...] (F. Assentada (o) no 
Sezínio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e também faz parte 
da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 17 de maio de 
2019). 
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          Caldart (2004), traz uma visão de que o sujeito que permanece com um olhar 

fixo na escola, não consegue perceber o ambiente em que vive, mesmo sendo o 

melhor ambiente possível. Isto em se tratando que escola não só a escola, mas o 

contexto geral: 

[...] Agora estamos 7 professores da cidade, desafio de integração na 
comunidade, vindo sem nenhum conhecimento básico do que é a 
educação do campo, desafio como integrar estes professores. Contribui 
muito, nas visitas nas casas, incentivo o que eles aprendem na teoria 
venha desenvolver na prática[...]. (S. Assentada no Sezínio Fernandes 
de Jesus, integrante do núcleo 04 e também faz parte da equipe de 
educadores. Entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019). 

 

O diálogo que existe entre escola e comunidade aponta algumas fragilidades. 

Vindas através da compreensão entre ambas, que gera alguns empecilhos, como 

demandas de conteúdos voltados para a realidade atual, busca de conhecimentos, 

indisciplinas, processo de formação. Se a comunidade se reúne, as informações 

conseguem chegar a até a comunidade, e a escola consegue conhecer as demandas 

vivenciadas pela comunidade. Isto vem sendo visto em comemoração, de acordo com 

a fala: 

 [...] No surgimento da comunidade, a escola vem junta, a partir das 
festinhas, festa do assentamento, estas festinhas, vídeos à noite, 
palestras de formação, do planejamento da agricultura. E eu acho que se 
estas duas estiver juntas, melhora esta relação, porque se você não tem 
nada para oferecer a comunidade, então não vai, que não adianta. Teria 
que ter alguma coisa para oferecer, talvez uma técnica nova [...] (M. 
Moradora do Sezínio Fernandes de Jesus, integrante na equipe de 
professores. Entrevista concedida no dia 14 de maio de 2019).  

 

Os eventos que ocorrem na comunidade e na escola trazem uma grande 

importância para o fortalecimento entre relações, que se reafirma na seguinte fala:  

[...]. Que a influência ajudaria, nos desenvolvimentos da aprendizagem 
dos alunos, aulas dinâmicas, como: projetos de oficiãs, capoeira, aulas de 
violão, escolinhas de futebol, intercâmbios entre escolas para interação 
dos alunos [...] (E. Grupos de educandos entres as comunidades vizinhas 
e   assentadas (o) no Sezinio Fernandes de Jesus, integrante de vários 
núcleos. Entrevista concedida no dia 16 de maio de 2019).       

 



29 

 Formas de interagir, a construção e recriação das origens, identidades culturais, 

trabalhos coletivos, entre outras, precisam ser trabalhadas como projetos sociais que 

desenvolvam o fortalecimento e o crescimento do local. As relações contribuem nas 

demandas necessárias do cotidiano da escola, que ficam evidentes no relato dos 

protagonistas da escola: 

[...] Reorganizações das melhorias dos transportes escolares, dinâmica 
da escola para trazer os pais para escola, trabalhar mutirões em relação 
ao espaço escolar, reconstrução do parquinho, construção de campo de 
areia, banheiros para banho[...] (E. Grupos de educandos entres as 
comunidades vizinhas e   assentadas (o) no Sezínio Fernandes de Jesus, 
integrante de vários núcleos. Entrevista concedida no dia 16 de maio de 
2019).    

  

 Estas são demandas de que escola necessita para o seu desenvolvimento e que 

a comunidade pode buscar em conjunto com a escola, para a melhoria do ambiente 

escolar. De acordo com a professora: 

[...] A escola vela até mesmo no conhecimento científico e no prático a 
comunidade cresce, consegue desenvolver, nas questões de projetos. As 
oficinas, se a escola consegue fazer as oficinas com as crianças e surgem 
efeitos dentro da escola, também vai para famílias, aí o diálogo aumenta 
[...] (F. Assentada (o) no Sezínio Fernandes de Jesus, integrante do 
núcleo 10 e também faz parte da equipe de educadores. Entrevista 
concedida no dia 17 de maio de 2019). 

 

São desafios que precisam ser debatidos, são saberes que devem se expandir 

para além da escola, e trazer conhecimentos novos, ou que foram deixados de lado, 

com os sujeitos do processo, para assim poder buscar a transformação do sujeito: 

 

A escola perde muito, perde o vínculo, o contato, conhecimento com o 
aluno ou a famílias do aluno, o aluno passa a ser visto como um ser 
moldável, que vai chegar lá e vai adquirir conhecimento, que na verdade, 
na pedagogia freiriana precisa existir uma troca, esta relação consegue 
fazer esta troca, estes intercâmbios entre o aluno e o professor. O 
professor, como mediador do saber, precisa conhecer a realidade do 
educando para fazer esta mediação, senão ele não vai conseguir, e aí vai 
simplesmente tentando enfiar conhecimento na cabeça do aluno, como 
se pudesse abrir a cabeça do aluno e enfiar conhecimento, como que o 
menino não viesse dotado de conhecimento, que precisa ser trabalhado 
a partir de conhecimento que já existem. Quando não conhece a realidade 
do aluno, o professor vai passar a partir de sua vivência e isto ele não vai 
conseguir aprender nada, ele pode até decorar, mas não conseguem 
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aprender (E. Assentada (o) no Sezínio Fernandes de Jesus, integrante do 
núcleo 10 e também faz parte da equipe de educadores. Entrevista 
concedida no dia 16 de maio de 2019.)   

 

A valorização do diálogo neste processo de fortalecimento da escola é essencial 

para construir uma relação mais dinâmica, na qual a escola tem algo a oferecer para a 

comunidade e a comunidade corresponde com sua parte de colaboração. O diálogo 

dever ser bem flexível, pois precisa ser debatido, até mesmo para conhecer melhor as 

opiniões da comunidade e escola. Esses procedimentos trazem retorno ao 

conhecimento dos sujeitos inseridos no processo, uma vez que os objetivos da escola 

e trabalhar a transformação do sujeito como protagonista da história, conhecendo suas 

origens em qual que for o espaço. 

A escola necessita conhecer as demandas da comunidade e a comunidade 

também precisa saber com qual objetivo está sendo construído seu conhecimento, qual 

é o propósito adquirido e o que está voltando para a comunidade. A professora cita 

alguns exemplos que podem contribuir nestas relações:     

[...]. É preciso trabalhar esta relação, entre grupos de mulheres, jovens, 
precisa organizar. Precisa organizar, criar um grupo que conseguisse 
transportar esta comunicação. O reflexo vai para a escola, a comunidade 
está desorganizada e reflete na escola[...] (F. Assentada (o) no Sezínio 
Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e também faz parte da 
equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 17 de maio de 2019).   

 

Quando olhamos em torno da comunidade, dá para compreender que a 

organização do assentamento não está no momento atual acontecendo. Isto dificulta 

muito numa relação entre a escola e a comunidade, pois se não conseguimos organizar 

nas bases, talvez fique difícil tentar organizar a escola, onde grande parte da equipe e 

educandos são de outras realidades. O que precisamos fazer é criar estratégias aos 

núcleos de base, recriar de fato a organização interna do assentamento, trabalhando a 

utopia Camponesa. Para isto, precisamos organizar uma equipe e montar a antiga 

coordenação de núcleos, e de relação com as tarefas da escola. Como pode ser 

observado a seguir, os sujeitos pesquisados fazem um desabafo e apresentam 

alternativas frente à realidade vivenciada:  

[...]. Trabalhar os comportamentos em sala de aula, dinâmicas de 
brincadeiras, rever a dinâmicas de horários das visitas dos professores, 
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pois é uns horários que os pais ou responsáveis estão na roça, final de 
semana, ou momento àtarde [...]. (M. faz parte da equipe de gestão 
escolar. Entrevista concedida no dia 03 de junho de 2019). 

[...] O MST tem projeto, de mudança de sociedade, transforma esta 
realidade, fazendo a Reforma Agrária para o país [...]. (F. Assentada (o) 
no Sezinio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e também faz 
parte da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 17 de maio 
de 2019).  

[...] Confiança, para ser um ser crítico, com outros leques. Participação 
em conjunto destas equipes, famílias e educadores, sintam parte do 
projeto vivo, auto-organização dos núcleos de famílias, influi aqui [...]. (S. 
Assentada no Sezínio Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 04 e 
também faz parte da equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 
04 de junho de 2019).  

[...] O conjunto de educadores tem condições de trabalhar esta 
organicidade de famílias, formando, dos jovens, manter a chama vida, 
para fortalecer [...]. (G. Assentado no Sezínio Fernandes de Jesus, 
integrante do núcleo 07, e faz parte dos grupos de professores. Entrevista 
concedida no dia 16 de maio de 2019).  

[...] Militantes formados, o que pode colaborar na transformação do 
assentamento [...]. (J. Assentado no Sezínio Fernandes de Jesus, 
integrante do núcleo 10. Entrevista concedida no dia 03 de junho de 
2019). 

  

Falam em formação de professores, trazem relatos marcantes, pois se fizermos 

uma   reflexão profunda, podemos observar que a maioria dos profissionais do campo 

ou da cidade são profissionais que tiveram péssimas condições educacionais nas 

escolas. E acabaram ingressando numa pedagogia ou licenciatura, que tenha um custo 

mais razoável, porém em sua grande maioria, com formação voltada para teorias, e não 

para a prática.  

O que precisamos é tratar a educação como ponto principal no desenvolvimento 

do país, com profissionais que atuam como transformadores dos sujeitos e das 

realidades. A educação vem sendo trabalhada com padrões, onde todos devem ser de 

um único padrão. Com isto, sua qualidade fica cada vez mais escassa, pois cada 

comunidade tem realidade específicas. Para isto, a escola deve partir de suas 

necessidades, buscando ampliar a aprendizagem existente.  

No entanto, a gestão escolar deve partir do mais próximo trabalha com Pesquisa 

de Campo sua realidade concreta do sujeito do campo, que levando em consideração 
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suas culturas, memórias, histórias e crenças, buscando de fato o desenvolvimento 

cultural: 

[...] A melhora se da a partir de uma iniciativa, tanto da escola quanto da 
comunidade. Precisa se juntar, para construir uma educação diferenciada, 
esta educação confessional está sempre prática, mas já foi vista que não 
serve, a nossa escola não está conseguindo dar conta de ensinar o 
básico, que é ensinar a viver em sociedade, por esta educação 
convencional estar sendo muito praticada, mas não está indo bem para 
ninguém, os professores que vivem reclamando da indisciplina do aluno, 
e nem para os alunos, que infelizmente estão saindo de nossas  escolas 
e são poucos que conseguem avançar. (E. Assentada (o) no Sezínio 
Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 10 e também faz parte da 
equipe de educadores. Entrevista concedida no dia 16 de maio de 2019).   

  

Com isto, trazemos a memórias dos profissionais que trabalham na escola, cuja 

formação foi conquistada através dos movimentos sociais, como a relatora afirma:  

[...] A minha formação todinha devo ao Movimento Sem-Terra, aos 
movimentos populares, formei em  curso técnico e trabalhei na área 
técnicas, em grupos na comunidade, depois pra escola com Zootecnia e 
Agricultura, comecei a fazer Magistério  no Movimento Sem-Terra 
(habilitação para magistério), tive que fazer Pedagogia da Terra, também 
pelo Movimento Sem–Terra, fiz pós em áreas específicas e ainda 
complementei com Educação do Campo. Tenho que agradecer [..] (M. 
Professora/ moradora do assentamento. Entrevista realizada no dia 
14/05/2019).  

 

No depoimento da educadora, observamos aspectos marcantes, que estamos 

vivenciando no momento atual da conjuntura. O grande “estrago” que o governo está 

fazendo dentro da comunidade afeta uma conquista que surgiu como demanda da 

construção do assentamento, uma escola diferente, capaz de reconhecer e ampliar suas 

raízes, crenças, culturas, e conquistas de muitas resistências e lutas; valorizando a 

identidade do sujeito Camponês, com a construção de um prédio escolar que na região 

não existia capaz de contemplar comunidades vizinhas.  

Seguimos observando as investidas do Estado, que recentemente abre editais 

para o geral, e troca a gestão da escola por funcionários sem vínculo com os 

movimentos sociais. Em reflexo disto, a comunidade em si não pode utilizar o espaço 

da escola para a realização de formações políticas (reuniões, formações, encontros de 

jovens, associações, setor de agricultura, cursos, entre outros). O espaço que a 
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comunidade conquistou para as formações, o único prédio que a comunidade utiliza 

para inúmeras formações está com o acesso privado pelo Estado.  

Hoje após 9 messes de gestão, da escola da qual participei da construção, a partir 

da montagem da biblioteca no antigo curral, em 2008, não posso nos dias atuais usufruir 

da conquista, onde não é permitida a comunicação com o educador do meu filho. Isto 

vem acontecendo a partir do início de 2019, dessa nova gestão que se caracteriza como 

uma ingerência do Estado. O que remete a uma discussão ampla e profunda com a 

comunidade/assentamento e movimentos populares do campo, para voltar a defender 

a conquista que corre perigo: uma educação dos filhos ou assentados e pequenos 

agricultores, que esteja de acordo com os princípios do MST. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: A INTERRELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE E AS CONEXÕES 

POLÍTICO-PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PROPOSTA PELO MST 

 

A implantação do projeto da Educação do Campo tem se tornado um grande 

desafio nas escolas do campo, tendo em vista que é um direito por lei, mas vem 

enfrentando diversos obstáculos impostos principalmente pelo Estado na sua prática. 

Frente a isso, há a necessidade de associa-mos as forças, em conjunto com os 

interessados, na mudança dos sujeitos na sociedade Camponesa. Com isto, precisamos 

buscar alternativas, trabalhando sobre os princípios do MST na construção com a 

comunidade na qual estamos inseridos.  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA QUE SE DÁ NA CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO ESCOLA E 

COMUNIDADE 
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Trabalhar com a temática educacional não é uma tarefa fácil, pois exige uma 

dinâmica e concepção que propicie e incentive o diálogo entre comunidade e escola. 

Exige ter conhecimento de que educação almejamos e defendemos para nossa 

sociedade camponesa, em uma perspectiva libertadora. Como estabelecer uma relação 

profícua entre escola e comunidade? São perguntas simples, mas que leva um tempo 

para ser observada e compreendida, tendo em vista que a proposta de educação 

brasileira trata de qualidade, direito de todos e dever do Estado e da família. Segundo o 

que consta no Art. 205 da Constituição Federal (1988): 

[...] A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida 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, [...].          

 

A educação de qualidade é um direito de todos os indivíduos brasileiros, mas 

infelizmente isto vem sendo cada vez mais questionado, pois não está acessível à 

população em geral, em todas as etapas e níveis de escolaridade. Por desconhecimento 

e falta de entendimento da população, e a não cobrança junto ao poder público de uma 

educação de qualidade, que leve em conta o respeito à diversidade, tornando desafiador 

o trabalho docente de produzir conhecimento que dialogue com a realidade Camponesa, 

no processo de ensino e aprendizagem, que no comum se tornam benefícios para 

ambos (tanto para sociedade quanto para o poder público). Se a educação apresentada 

não transforma o sujeito, isto a torna uma educação bancária; significa que ela não 

dialoga com a realidade do camponês. Segundo Paulo Freire (2005, p, 72): 

[...] a consciência é, em sua relação com o mundo, esta ‘peça’ 
passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, 
coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel 
que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educadores. Seu 
trabalho será também, o de imitar o mundo. O de ordenar o que já se faz 
espontaneamente. O de “encher” os educandos de conteúdo. É o de fazer 
depósitos de – falso saber – que ele considera como verdadeiro saber. 

 

Se o ensino proporcionado, já vem como conteúdos prontos, em que o 

educador/educadora, não proporcione um conhecimento que desperte sua identidade 

Camponesa os educandos/educandas, através do incentivos à pesquisa, enquanto 

perspectivas didáticas,  ao invés de deposita o que já foi preparado de forma geral para 
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toda a sociedade hegemônica, em formato de livros didáticos, em uma massificação do 

currículo escolar, isto leva a crer que as demandas apresentadas não estão disponíveis 

apenas na educação, mas sim, no contorno geral da sociedade capitalista.   

Entendendo que se a educação for propulsora de característica a realidade 

Camponesa como rege o direito (presente na Constituição Federal), esta se tornará uma 

ameaça aos que estão no poder hegemônico. Com isto proporciona-se cada vez mais 

uma educação de dependência, bancária, em formato mais eficaz de exercícios do 

convencimento, evitando que se reivindique os direitos camponês. Reafirma Freire 

(1987, p. 66):  

 [...]. Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que é ameaça a elas, 
tem remédio em mais dominação – na repressão feita em nome, 
inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. 
Paz social que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos 
dominadores.    

 

Embora a educação colocada seja um conceito pronto na sociedade em geral, 

por outro lado, existem sujeitos que visam uma educação libertadora, usando de suas 

táticas para sair desta alienação que vem sendo imposta, que traz indignação às 

comunidades em geral, principalmente do campo, que buscam uma educação 

libertadora. Acrescenta Freire (2005, p. 58): “[...] somente quando os oprimidos 

descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, 

começam a crer em sim mesmos, superando, assim sua ‘convivência’ com o regime 

opressor”.    

Como aborda Freire, numa educação que não trata da realidade do sujeito, que 

não os potencialize na ação por direitos, igualdade e justiça social, engajando na luta, 

seja do campo ou da cidade, os desafios dos oprimidos serão muito maiores.  

Neste entendimento, urge a necessidade de se construir uma escola que vise 

potencializar a diferença/diversidade ou traga sentido a realidade presente, com 

objetivos futuros e que proporcione alternativas pedagógicas visando às demandas da 

comunidade; da qual todos se sintam parte e tenham obrigações a serem cumpridas, 

seja na escola ou na família, no fortalecimento da educação. 
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Segundo o Censo Escolar de 2014, no Estado do Espírito Santo, a rede pública 

estadual conta com 115 escolas localizadas na zona rural, que correspondem a 23% 

das escolas de toda a rede, assim distribuídas: 

 

Quadro 1: Censo escolar de 2014/ES 

Número de escolas Referência e atendimento  

63 Escolas Uni/pluridocentes de Ensino Fundamental 

03 Centros Estaduais de Educação Integral Rural 

09 Escolas de Ensino Médio 

18 Escolas o Ensino Fundamental e Médio 

22 Escolas de Ensino Fundamental 

Fonte: Censo escolar de 2014: https://sedu.es.gov.br/Contents/Item/Display/639 

 

De acordo com o quadro acima, nas escolas situadas no meio rural, segundo a 

Lei das Diretrizes e Bases Nacional (LDBN), o sistema de ensino deve ser adequado às 

realidades da vida do campo, assegurando que os conteúdos e a metodologia aplicados 

aos processos da comunidade, de acordo com sua realidade, sejam aplicados de acordo 

com a vivência da comunidade. Porém, estas determinações não se concretizam na 

realidade do campo, seja por falta de recursos financeiros e pedagógicos; professores 

especializados; transportes público e de qualidade, garantindo assim as frequências dos 

educandos (as); os fechamentos das escolas do campo; as desistências e desinteresse 

por partes dos educandos/educandas, por não fazer parte de sua realidade.  

É preciso uma busca de compreensão, acerca de uma Educação do Campo e no 

Campo que valorize o sujeito no meio social – na comunidade. Quando se diz escolas 

no campo, destacado as ofertas, temos: Escolas localizadas em área de Assentamento 

e Acampamento da Reforma Agrária; Escolas Quilombolas e Centros Estaduais de 

Educação Integral Rural; Escolas organizadas por meio da Pedagogia da Alternância e 

Escolas organizadas por meio da multisseriação/multidade.  

Através destas informações, explicito o interesse na Escola Ensino Fundamental 

“Paulo Damião Tristão Purinha”, localizada no Assentamento Sezínio Fernandes de 

Jesus. Busco pesquisar e compreender uma educação voltada para a realidade no 
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campo e como estão se referindo a cada sujeito do campo, seu direito de ter uma 

educação no local onde vive, sem necessidades de ir à busca de escola em outro meio.  

E também busco compreender do campo, que a deve partir da realidade real do 

sujeito do campo, levando em conceito as culturas, as gerações, sua origem e crenças, 

no caráter que amplie as concepções dos povos do campo; conhecimentos que 

reafirmem estas raízes, devendo ser construída e contribuída cada vez mais. A 

educação cumpre este papel: 

[...]. Quando se fala em educação, é indispensável que se tenha em mente 
a pessoa como um todo, sem esquecer uma sequer de suas dimensões 
e o contexto social de onde o homem e a mulher retiram parte de sua 
individualidade (MENDONÇA, 1979, p. 151). 

 

A educação está presente no sujeito, pois ele traz consigo seus princípios e de 

sua vivência atual e dali partem as primeiras observações de um ser social, adquirindo 

um poder popular que só é registrado na educação social. Segundo Godoy (1988, p. 

64), a educação: “[...] é um fenômeno social que se produz em todas as sociedades 

humanas, cuja unidade, continuidade e evolução a supõem e implicam, como uma de 

suas condições e funções fundamentais [...]”. Uma união coletiva, onde todos busquem 

um poder democrático que transforma e modifica a evolução, em cima de suas 

condições autênticas e de existência, onde cada ser tem seu objetivo proposto. Com 

isto devemos compreender o que de fato é a educação social. E o autor acrescenta 

ainda: 

[...] O caráter eminentemente social da educação está determinado pelo 
fato de que, morrendo e nascendo sem cessar a criatura humana, toda 
reparação ou reconstituição social do grupo como um todo se faz 
exclusivamente pelo mecanismo da vida coletiva, pela transmissão da 
herança cultural a cada geração, por processo, formas e instituições, e 
segundo leis que se desenvolvem em plano diferente do plano biológico 
(GODOY, 1988, p. 64). 

 

O caráter igualitário está relacionado à sua existência, ao ambiente que em vive. 

Por mais que o indivíduo tenha opinião própria, suas visões e pensamentos são 

construídos no decorrer de sua existência, sendo originadas nas gerações que 

convivem. Através da família, comunidade e sociedade no geral, depende muito do meio 

que o indivíduo vive, faz parte de sua realidade como um todo. E o autor acrescenta: 
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“[...] a educação que, sendo uma função vital e natural, não se pode realizar senão sobre 

fundamentos sólidos do conhecimento da criança, não se processa, porém, senão em 

função do meio social [...]” (GODOY, 1988, p. 66).  

É fundamental reconhecer o aprendizado que a criança já traz em sua “bagagem”, 

para que desenvolva a oportunidade de apresentar e revigorar esses saberes sociais. 

Há tendência de resultados estendidos e melhorados a cada dia, e isto é de fato 

essencial para toda a vida em comunidade. E o autor traz que a educação: “[...] é sempre 

uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações jovens, é a ação exercida 

por uma geração já formada sobre uma geração em formação” (GODOY, 1988, p. 67). 

Também em formação como a interação pedagógica é educativa para ambos sujeitos; 

educador-educando. 

Como um ser social, somos transformados através das gerações que já estão no 

meio da sociedade. Mas infelizmente, a educação sendo trabalhada na forma de 

ideológica traz grandes desigualdades no meio social, pois nem sempre a educação é 

uma construção de aprendizagem, como acontece nas escolas tradicionais. 

 Com a Educação Libertadora contra hegemônica o Educando é sujeito na 

construção do conhecimento. Mas isto não é fato real, pois a educação atual traz 

conhecimentos que muitas vezes não movem o sujeito, mas sim o introduz numa visão 

de reprodução construída por alguém que não está interessado na transformação, e sim 

numa reprodução repetitiva. 

A Educação atual é imposta na maneira viável, segundo Buffa: (2008, p. 21): “[...] 

Na escola, devem os alunos adquirir conhecimentos vários sobre as artes mecânicas, 

devem adquirir hábitos de obediência prudente aos que governam sabiamente, não 

coagidos, nem com uma sujeição asinina, mas voluntariamente, por amor à ordem”. 

Descrevendo a educação atual, alguém molda a forma como o sujeito deve 

apreender, na qual o indivíduo não interfere na atuação da sociedade mas, seu papel é 

de aceitar e concordar com tudo o que vem sendo colocado. Os livros didáticos são 

exemplos concretos na visão da autora:  

Sua proposta didática apresenta método para ensinar de modo fácil, 
solido e rápido, sem perda de tempo, com economia de tempo e fadiga, 
com ordem e medida, de tal forma que, em cada ano, mês, semana, do 
dia, que hora haja uma tarefa a realizar. A arte de ensinar nada mais exige 
uma repetição de tempo, das matérias, das escolas. O aluno deve 
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aprender fazer, fazendo. O professor deve ensinar a muitos alunos de 
uma só vez. O livro didático será o único livro para todos os alunos, 
elaborados pelos sábios, e cada professor, mesmo que não tenha muita 
habilidade para ensinar, o usará para comunicar e infundir na juventude 
uma erudição já preparada e com instrumentos também já preparados, 
colocados nas suas mãos (BUFFA, 2003, p. 22).  

 

      No sistema Capitalista, não pode haver tempo para a reflexão. A reflexão é 

subversiva, e o sujeito que não para a refletir continuará reproduzindo o processo 

hegemônico é alimentando sua alienação.   

Se observarmos a educação proposta à população no geral, fica fácil diagnosticar 

que a educação que a autora relata é imposta pelos poder hegemônico e só tende a 

alienação cada vez mais a sociedade geral, na qual estamos acostumados a aceitar 

tudo o que nos é colocado, acreditamos que sempre haverá um “iluminado” para nos 

mostrar os caminhos e não precisamos nos preocupar e nem raciocinar com nada, pois 

tudo vai se resolver; o que precisa é continuar o mesmo, sem rupturas.  

O conhecimento adquirido até o momento na escola deve ser questionado e 

deve-se ficar atento com o que foi preparado. Este contexto vai sendo cada vez mais 

alienador e proposto pelo poder Capitalista. Não é importante o valor do sujeito, mas 

sim a quantidade de produção que vai produzir. Não interessa tratar à realidade da 

criança, pois toma muito tempo, trabalho e dinheiro, visão esta que é impregnada nas 

realidades da educação.  

Esta educação não transforma o sujeito, como bem observa a autora:  

[...] Se a educação se transforma, hoje não é a repetição de ontem e o 
amanhã diferirá do presente. Assim não se poderá jamais visualizar a 
educação de forma estática. Educar exige ação, movimento, mudança; 
não somente do ser que passa pelo processo, como do próprio processo, 
e a motivação desse movimento reside no futuro (MENDONÇA, 1979, p. 
151). 

 

A educação não é repetir o passado, mas sim buscar compreender de fato o seu 

objetivo, sua realidade no ambiente local, transformar o sujeito em um ser criativo, capaz 

de construir suas próprias ideias e visões ampliadas no contexto atual. Segundo Fávero 

(1961/1966, p. 22), a educação tem como: 

 [...] Objeto da educação de base é conjunto das atividades humanas de 
conhecimento, e recomendando que cada programa das atividades 
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devesse ser elaborado com base nas necessidades e nos problemas mais 
prementes da coletividade interessada ou ser motivada. 

 

Deve partir da realidade do sujeito, com o objetivo de ampliar, melhorar, modificar, 

relatar e transformar o ser de cada sujeito camponês que está reconstruindo suas 

culturas, crendices, costumes e realidades para ampliar de forma coletiva, em que todos 

consigam reconhecer e se orgulhar de seus desafios na busca digna para sobreviver. E 

isto deve ser feito em ações e lutas no cotidiano, em conjunto com a comunidade, 

exigindo os direitos que são negados a cada dia.  

É preciso uma busca por sujeitos engajados que façam a transformação; deve-

se buscar uma educação libertadora, na qual os sujeitos possam trilhar seus próprios 

objetivos coletivos na comunidade. De acordo com as diretrizes: 

[...] O papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, 
considerando que a educação, enquanto direito inalienável de todos os 
cidadãos, é condição primeira para o exercício pleno dos direitos: 
humanos, tanto dos direitos sociais e econômicos quanto dos direitos civis 
e políticos (Brasil, 2013, p. 9).  

 

Os projetos políticos pedagógicos precisam ser trabalhados nas escolas da 

educação básica, seja no quadro Infantil, Fundamental e Médio, em modalidade de EJA, 

proporcionando ensino de qualidade a todos os cidadãos. Mas na verdade, estes direitos 

nunca foram concretizados; pode ser para alguns, mas para a maioria das populações 

pobres, esta educação é retirada de todas as maneiras, na maior parte, os métodos 

pedagógicos são implantados nas escolas na forma tradicional, que não busca 

compreender a realidade do educando, os conteúdos não se aproximam de sua 

vivência, e os profissionais, em muitos casos, não sabem quem são os sujeitos e muito 

menos suas experiências no cotidiano. Não se dialogue com o método com a alternância 

pedagógica e pesquisa acerca da própria realidade.  

 Estes são alguns desafios que ocorrem nas escolas em geral. Acrescento, ainda, 

a má qualidade de ensino e a falta do profissional; os transportes inadequados e de 

longas distâncias, burocracias que dificultam a gestão da escola a conhecer a real 

vivência do educando/educanda, na qual parte da realidade, conteúdo fora de seu 
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convívio local, o que dificulta o interesse, podendo levá-lo à desistência da escola.  Por 

fim, a comunidade precisa ficar atenta e conhecer seus direitos:  

[...] As escolas são construídas a partir de uma visão de ambientes 
familiares e comunitários que não têm mais existência concreta. Acredito 
que, em grande medida, as práticas de ensino se organizam a partir de 
idealizações sobre supostas famílias que já não existem mais, e sobre 
comunidades que não são mais visíveis na sociedade brasileira. São 
famílias e comunidades idealizadas na experiência do pós-guerra 
europeu e que ainda ocupam o imaginário da escola brasileira 
(CONFAEB, 2006, p. 26). 

  

A sociedade é dividida em classes, onde a classe privilegiada tem acesso a todos 

os recursos sociais em contrapartida a classe trabalhadora, nos tira as condições de 

renda, a educação, a saúde, e a terra. De outro lado, percebe-se que não há, em muitas 

escolas, metodologia adequada à compreensão dessa realidade e, sobretudo a 

realidade camponesa.  

Os órgãos governamentais não estão preocupados em mudar esta realidade da 

população, e com o governo atual, a tendência é se agravar ainda mais.  

 

 

2.2 A EDUCAÇÃO DEVE PARTIR DA REALIDADE DOS SUJEITOS  

 

As comunidades precisam ficar atentas aos direitos que foram conquistados para 

uma educação que transforma o sujeito. Como consta no projeto político dos 

movimentos sociais, “[...] educação que proporcione às crianças, conhecimento e 

experiências concretas da realidade, a partir dos desafios” (MST, 1990/2000, p. 29). 

A educação busca transformar e formar o indivíduo camponês como sujeito da 

história, que busque sua verdadeira identidade na Luta pela Terra e a valorize com 

orgulho. Nas Diretrizes Curriculares a Educação do Campo, no seu art. 1º descreve: 

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas 
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino 
Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais 
variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, 
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 
acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e 
outros (CRAVEIRO, 2013, p. 295). 
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A Educação a qual se referem as Diretrizes deve superar a concepção tradicional. 

Esta educação apresenta e requer uma postura libertadora, em que o sujeito constrói 

sua própria narração a partir de sua competência. Isto construído com os sujeitos do 

campo para superar a concepção capitalista presente na educação tradicional. Para que 

esta educação (transformadora) saia do papel, é preciso unir forças coletivamente em 

busca de uma mudança social. Segundo Oliveira (2000, p. 28), trata-se de uma 

educação de interesses:  

A educação a serviço do capitalismo só pode ser instrumento de 
dominação da classe mais pobre. A educação como reprodução do 
interesse aos dominantes. Portanto, há que se buscar outras formas de 
educação. O fracasso escolar está no próprio desenho da sociedade, que 
é intrinsecamente injusta e reproduz os valores que convêm à classe 
dominadora. 

 

Segundo o autor, a educação, quando é planejada da forma isolada, como é o 

caso da educação capitalista, não é construída em conjunto com os 

educandos/educandas e famílias beneficiadas e não se trata de uma educação 

libertadora, e sim uma estratégia do lucro de grandes negócios, onde vai sendo 

transformada em objetos de trocas. Isto pode ser diverso, como: trabalho por comida, 

moradia, favores, entre outros. O autor do Pedagogia do Oprimido trata esta educação 

como processo de opressão, e diz: 

[...] O educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 
“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais 
vai “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor 
educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto 
melhores educandos serão (FREIRE, 2005, p. 66). 

 

Uma educação bancária tem como projeto a alienação do educando, pois não 

existe produção de conhecimento, sempre há intencionalidade. O que o educador faz é 

depositar tudo o que foi transmitido. Na concepção das Diretrizes, o que deve ser 

trabalhado é a realidade de cada indivíduo. 
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Como vimos, a educação de qualidade é um direito garantido por Lei e é preciso 

ficar em alerta ao tipo de ensino que nossas crianças estão tento acesso, e se a 

educação é voltada à sua realidade concreta, rumo à transformação do sujeito: 

[...]. Um primeiro desafio que temos é percebemos qual educação está 
sendo oferecida ao meio rural e que concepção de educação está 
presente nesta oferta. Ter isto claro ajuda na forma de expressão e 
implementação da nossa proposta. A educação do campo precisa ser 
uma educação específica e diferenciada, isto é, alternativa. Mas, 
sobretudo deve ser educação, no sentido amplo de processo de formação 
humana, que constrói referências culturais e políticas para a realidade, 
visando a uma humanidade mais plena e feliz (ARROYO; CALDART; 
MOLINA, 2011, p. 23).  

 

Quando se fala em Educação do Campo, o que se deve ter em mente são seus 

princípios culturais e os valores conquistados, e isto ninguém dita para os indivíduos, 

são coisas construídas em coletivos, no cotidiano. Na qual vão surgindo obstáculos e 

desafios a serem superados, e estas conquistas são feitas em conjuntos com as 

famílias, onde as crianças crescem como sujeito. Para Molina/Mourão a educação do 

campo envolve:  

[...] A concepção de escola do campo nasce e se desenvolve no bojo do 
movimento da Educação do Campo, a partir das experiências de 
formação humana desenvolvidas no contexto de luta dos movimentos 
sociais camponeses por terra e educação. Trata se, portanto, de uma 
concepção que emerge das contradições da luta social e das práticas de 
educação dos trabalhadores do e no campo (MOLINA; MOURÃO, 2011, 
p. 326).  

 

Para uma escola do campo ser de fato do Campo precisa trabalhar com os fatos 

existentes que vem sendo construídos no decorrer do tempo e, cada vez mais, é preciso 

construir alternativas para viver no campo, conhecer suas teorias em relação à prática 

adquirida na comunidade.  

A construção da terminologia Educação do Campo se deu no decorrer das 

necessidades das comunidades camponesas, e só tornou luta por política pública a 

partir da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo. Como destaca 

Caldart (2012, p. 259), a Educação do Campo: 

[...]. Nasceu primeiro como Educação Básica do Campo no contexto de 
preparação da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do 
Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 30 de julho 1998. Passou 
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a ser chamada Educação do Campo a partir das discussões do Seminário 
Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 2002, decisão 
posteriormente reafirmada nos debates da II Conferência Nacional, 
realizada em julho de 2004.    

 

A partir daí, o trabalho das escolas passou a ser parte de uma estratégia para 

afirmar as lutas por políticas públicas, onde de fato fossem garantidos os direitos dos 

trabalhadores do campo, principalmente no âmbito da educação. E que seja uma Escola 

no e do Campo, partindo de sua realidade e conhecendo melhor esta prática adquirida 

por cada sujeito que habita esse território camponês.  

Segundo Godoy: (2006, p. 875), “[...] A escola do campo é chamada a construir 

no debate e na construção desse projeto popular alternativo de desenvolvimento para o 

campo [...]”. Com isto, as Diretrizes Curriculares apresentam o que vem a ser uma 

Educação do/no Campo.    

[...] compreender e realizar a educação, entendida como um direito 
individual humano e coletivo implica considerar o seu poder de habilitar 
para o exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser humano 
como cidadão pleno, de tal modo que este se torne apto para viver e 
conviver em determinado ambiente, em sua dimensão planetária. A 
educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas relações 
sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares (Brasil, 2013, p. 
16).  

 

A educação nos faz conscientes da própria cultura vivida, revelando suas 

particularidades e diferenças, partindo de seu próprio contexto. Segundo Freire 

(1997, p. 23), “[...] Educação cujo objetivo é a qualidade, uma qualidade fora da 

educação e não a qualidade primária que a prática educativa tem em si. Certa 

qualidade com que sonhamos, um certo objetivo [...]”. 

Esta educação deve ser construída de dentro para fora, onde seus 

protagonistas vão debatendo com suas ações nas práticas, para assim ser inserida 

para fora do meio, e ainda construindo experiências para serem trabalhadas em 

outras comunidades na formação de um ser diferente.  

Ao tratar de Educação no Campo, estamos tratando da diversidade popular, no 

qual o sujeito é capaz de estabelecer seus objetivos, buscando a oportunidade que um 
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dia lhe foi arrancada por algum motivo. Neste sentido, ao falar de Educação do Campo, 

estamos falando de uma educação dinâmica e em movimento.  

Segundo Arroyo: (1999, p. 14): “[...] não só há no campo uma dinâmica social, ou 

movimentos sociais no campo também há um movimento pedagógico [...]”, movimentos 

estes que estão enraizados entre famílias, através das culturas, diálogos, 

compromissos, curiosidades, determinações, coletivos, companheirismo, entre outros. 

Isto vem sendo construído há várias gerações, formações e convivências com outras 

dinâmicas de existências.  

A ideia é fazer com que a escola e a comunidade compreendem as demandas 

atuais em conjunto. O objetivo é observar que de fato, nada disso se consegue sem esta 

relação. Não se pode construir escola sem a comunidade e a comunidade terá 

dificuldades de sobreviver sem a escola. De fato, só será possível transformar a 

sociedade com aprimoramento dos conhecimentos. E como Caldart (2004, p. 221), 

apresenta: “[...] não é possível compreender o sentido da experiência de educação no e 

do MST, se o foco de nosso olhar permanecer fixo na escola [...]”. 

Infelizmente, nos dias atuais, estas concepções de olhar só para dentro estão 

cada vez mais presentes em nossas escolas, pois na grande maioria, acabam se 

preocupando com seus interesses profissionais, em ter uma escola funcionando para 

apresentar/atender ao estado/município, esquecendo que para manter uma escola no 

campo e para o campo, devemos ter objetivos na formação do sujeito crítico e mais 

propositivos. Segundo Freire (1997, p. 34): “Não é possível pensar os seres humanos 

longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela”.  

Dialogando com o pensamento de Freire, compreendemos que os (as) 

educadores/educadoras não devem ser transferidores de conhecimento. A estética e a 

ética têm que existir na prática educativa, assim como também o rigor metódico e a 

decência na docência.  

No conceito da Educação do Campo, segundo o caderno do MST, (2006, p. 27): 

A Educação do Campo é um conceito novo, ou seja, é um dizer novo a 
respeito da educação que nós queremos e estamos lutando para ter. É 
um dizer que nasceu dos movimentos e das organizações sociais do 
campo, surgiu do meio das lutas de quem não se conforma com as coisas 
como estão.  
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Segundo a cartilha do MST, este conceito iniciou com os movimentos sociais, 

como superação ao que era imposto por algumas escolas tradicionais1. E, na Educação 

do Campo, a compreensão é diferenciada, onde se trabalha o conceito de 

potencialidade da Pesquisa como método na Educação. Para Freire, o sujeito deve; “[...] 

assumir-se como sujeito capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós 

mesmos não significa a exclusão dos outros” (1996, p. 42). 

Na visão de Freire (1996), deve se buscar na cultura da vivência a potencialidade 

da identidade Camponesa, pois facilitar o crescimento é um ato de afeto, é uma ação 

de amor e dedicação, e isto é de suma importância no processo de assumir e de 

assumir-se como sujeito da educação. Vale lembrar que faz parte da prática do (a) 

educador/educadora propiciar condições em que os educandos/educandas, dialogue 

com suas relações no conhecimento da vivência Camponesa, adquiram experiências de 

assumir-se como sujeito camponês recriando as histórias, com a necessidade de lutar 

por uma educação libertária. Na visão de Freire (1996, p. 4):  

Na escola tradicional o objetivo de preparar o educando era na aquisição 
de habilidades intelectuais através de práticas de memorizar e tem como 
base a tendência conservadora. O conhecimento é concebido como algo 
estático e objeto, e o professor cumpre o papel de transmiti-lo, e o aluno 
é visto como um receptor passivo. 

 

As escolas localizadas no campo e que buscam estas concepções são 

identificadas como Educação Rural, na qual o pacote já vem pronto para o 

educando/educandas que estudam até a 4ª série/5º Ano do Ensino Fundamental. Mas 

esta concepção de educação é formada desde quando o indivíduo chega à escola, pois 

o objetivo é prepará-lo para estudar na cidade. São feitas várias propagandas 

enganosas, que as crianças transmitem para a família, e a escola não trabalha nenhum 

contexto voltado para a sua realidade.  

Apresenta-o como um ser receptor, enquanto suas raízes, culturas e tradições 

são esquecidas. Em construção de um imaginário a partir das referências. E isto acaba 

influenciando a família, pois não quer ver seus filhos sofrendo e acredita que a vida na 

 

1 Entende-se por escolas tradicionais aquelas como um trabalho mecanizado; ofertando uma 
opinião como todas; onde o papel do educando seria apenas de ouvir, sem poder questionar 
que sua realidade não pertence a esta educação. 
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cidade tem melhores condições. Isto é bem preocupante para os princípios pedagógicos 

defendidos pela Educação do Campo:  

Precisamos nos preocupar em como garantir que nossos 
educandos/nossas educandas produzam conhecimento sobre a 
realidade. A realidade é o mundo! É tudo aquilo que existe e que merece 
ser conhecido, apreciado, transformado e que pode estar a milhares e 
milhares de quilômetros do Assentamento. Só que não tem sentido 
conhecermos todo o mundo sem conhecermos o nosso Assentamento 
(MST, 1996, p. 14). 

 

O trecho acima relata que devemos ter a realidade como base principal na 

educação. Neste mesmo sentido, Caldart (2004, p. 66) complementa: “[...] trabalhar com 

histórias locais e grupos sociais particulares, prestando atenção para a densidade 

histórica que pode estar em detalhes de comportamento das pessoas, ou em 

determinados episódios da vida cotidiana”.  

  Para Caldart, o processo vem do jeito cultural como vivem e sobrevivem de forma 

pessoal, em que uns acabam se envolvendo e lutando para a construção de um mundo 

melhor. Para Freire (2005, p. 14), a educação é para cada sujeito: 

A educação é possível para o homem, porque é inacabado e saber-se 
inacabado. Isto leva-o a sua perfeição. A educação, portanto, implica uma 
busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o 
sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela.          

 

Para o autor, a educação não é ensinar, mas sim uma criação e recriação de sua 

Utopia Camponesa nos princípios e valores no cotidiano, em que o sujeito é capaz de 

instituir e construir, com a possibilidade de adotar a possível transformação das 

demandas. Não depositar no outro o que não foi capaz de fazer, pois o sujeito deve ir 

construindo sua educação libertadora a cada dia, e através do diálogo, refletir sua visão 

e buscar de diagnóstico da realidade, que transformam o sujeito. Porém, é preciso 

ampliar os conhecimentos já produzido e acumulado pela sociedade camponesa. 

Brandão (2007, p. 62) acredita que:  

A educação. Do latim ‘educere’ que significa extrair, tirar, desenvolver, 
consiste, essencialmente, na formação do homem de caráter. A educação 
é um processo vital, para o qual concorrem forças naturais e espirituais, 
conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre do 
educando. Não pode, pois, ser confundida com o simples 
desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos, nem com a mera 
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adaptação do indivíduo ao meio. É atividade criadora, que visa levar 
morais, espirituais e intelectuais. 

 

Brandão trata a educação como uma extração para liberdade, ampliando os 

valores no ser humano um caráter consciente; em que desperta a consciência e o 

interesse do educador ou da educadora e da compreensão e disponibilidade de 

conhecer e desenvolver a pratica da vivência do educando ou da educanda em que o 

sujeito é capaz de se transformar uma sociedade hegemônica. Buscando a igualdade 

social, em que todos têm os mesmos direitos. A Pedagogia do MST nos mostra que: 

“nas escolas dos assentamentos, toda a aprendizagem e todo o ensino devem ser a 

partir da realidade” (MST, 1992, p. 2).  

O MST trabalha uma proposta educativa para recriação da cultura, capaz de 

vivenciar e compreender o momento em que se vive na prática e em sua realidade atual. 

Entendo que a Educação deve estar vinculada a esta prática, na comunidade e na 

família, proporcionando uma compreensão melhor acerca da sua realidade, onde é 

possível resgatar seus princípios, valores, necessidades, e sobrevivências atuais, 

mostrando para o educando, para a educadora, sua real necessidade, para que possa 

conhecer, compreender, opinar e construir suas próprias concepções.  

 Segundo Caldart (2004, p. 222), a: “Educação pode ser mais do que educação, 

e a escola pode ser mais do que escola”. Segundo ela, ao proporcionar uma educação 

que transforma a vida do sujeito, é possível a autonomia de criar e descobrir seus 

valores, sua perspectiva de se transformar em um sujeito diferente. Isto só será possível 

com uma educação diferenciada e contextualizada, que não distribua regras, 

obediências, comando, conteúdos prontos.  

A educação deve ser construída a cada momento; deve ensinar e também 

aprender junto com os educandos e educandas camponês. Segundo Freire (1991, p. 

44), “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre 

si”. O autor acrescenta que a educação é transmitida no ato da convivência no campo, 

não como uma transmissão de conteúdo, que geralmente está sendo feita nas escolas. 

A escola deve ir além das salas de aulas; o conhecimento deve ser descoberto nas 

famílias, comunidades, nos conteúdos diários, potencializando a Alternância, Tempo 

Comunidade e Trabalho de Campo.  Nos princípios pedagógicos, é preciso: “ter a 
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realidade como base. Que são os que levam a construção do conhecimento, porque são 

elas que geram a necessidade de aprender” (MST, 2001, p. 14).  

No Caderno mencionado acima, é possível afirmar que para se construir 

conhecimento, é preciso ter uma grande necessidade, só assim se constrói um 

conhecimento específico. Segundo Caldart (2004, p. 224), o Movimento ocupou as 

escolas por três motivos:  

[...] 1º As famílias sem-terra mobilizaram-se pelo direito à escola e pela 
possibilidade de uma escola que fizesse diferença. 2º assumir a tarefa 
de organizar e articular por dentro de sua organicidade essa mobilização, 
produzir uma proposta pedagógica específica para as escolas 
conquistadas, e formar educadoras e educadores capazes de trabalhar 
nessa perspectiva. 3º O MST incorporou a escola em sua dinâmica, e 
isso em dois sentidos combinados: A escola passou a fazer parte do 
cotidiano e das preocupações das famílias sem-terra, com maior ou 
menor intensidade. Já consolidada como marca cultural: Acampamento 
e Assentamento dos sem-terra do MST têm que ter escola e, de 
preferência, que não seja uma escola qualquer [...].  

 
 

Para Caldart (2004), o MST teve que aderir às necessidades das famílias, pois o 

nascimento dos Movimentos Sociais que constroem busca construir rupturas em relação 

ao sistema hegemônico, vem junto com uma visão social de mundo que enxerga esses 

sujeitos como protagonistas de sua história. Em sua grande maioria, a família não 

acreditava que seus filhos fossem o sujeito da pesquisa em sua própria história, com 

oportunidade de estudar, pois no ensino tradicional (que os pais vivenciaram), que 

apenas serve preconceitos, ilusões, consumismos, discórdias entre pais e 

educandos/educandas educadores/educadoras, entre outros... não viam outras 

possibilidades. 

 Na concepção de educação defendida aqui, os educadores e educadoras devem 

buscar o conhecimento do educando e da educanda, construir seus planos de aulas, 

articulando sua política pedagógica com a realidade do assentamento e comunidades 

vizinhas. Devemos reconhecer o verdadeiro sujeito na comunidade e trabalhar sua 

formação pedagógica cada vez melhor. A criação da escola cooperando com a 

comunidade, escola se preocupa com a comunidade e a comunidade com a escola. 
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 É preciso ter clareza da realidade em que a comunidade se encontra; deve existir 

um laço de compreensão no educando e na educanda e no educador e na educadora. 

Segundo Caldart (2000, p. 249), o sujeito deve:  

[...]. Olhar-se a si mesmo com sujeito educativo; quer dizer mais do que 
reconhecer as próprias experiências como educativas, e também mais do 
que assumir a educação e a escola dos sem-terra como sua tarefa. Estes 
são sinais importantes que apontam exatamente para o desafio maior que 
está presente neste olhar: Aprofundar e qualificar a intencionalidade 
pedagógica de cada uma das ações do Movimento [...] seja uma 
ocupação, uma marcha, uma produção de alimentos, um encontro, um 
ato público, um curso, um festival de músicas, uma campanha de plantio 
de árvores [...]. Na verdade, há uma pedagogia presente na própria 
escolha das ações de cada momento, e também no jeito ou no processo 
de fazê-las. [...]. 

 

Na visão de Caldart (2000), somos todos capazes de perceber, de fato, qual 

sujeito queremos ser. No momento em que surge uma situação, o sujeito é capaz de 

assumir uma auto identificação, se sentir parte da história e ter a capacidade de 

transformar, construir e valorizar. Um educador/educadora precisar fazer parte da 

identidade coletiva, não apenas viver, mas se incomodar com o rumo que as coisas 

podem estar tomando. É preciso assumir o comando e “partir para lutar”, construir 

histórias, ser um sujeito crítico, dar sua opinião, dialogar, buscar ajudar, resgatar 

princípios, ir em busca de novos conhecimentos, descobrir boas estratégias nos 

coletivos. 

 Como relata o Caderno da Educação Nº 08, “Um educador/uma educadora que 

é pobre de conteúdo, que tem pouco acúmulo de conhecimentos, não será capaz de 

fazer uma seleção de conteúdos de ensino” (MST, 1986, p. 15). Segundo o trecho 

acima, há necessidade de que os educadores/educadoras busquem trabalhar com 

conteúdo que são voltados para realidade do educando, não ficar seguindo os padrões 

que os livros didáticos apresentam. Estes podem ser até utilizados, mas como um 

direcionamento e com ampliações voltadas para a prática cotidiana.  

É preciso trabalhar a formação e o desenvolvimento do processo mais coletivo 

na decisão sobre o sujeito que irá nos representar. Porque: “[...] quem vive num 

assentamento, não necessariamente conhece sua realidade”! (MST, 2001, p. 15). O 

trecho ainda reforça que mesmo quem mora nos assentamentos, muitas vezes não 
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conhece suas s demandas. É preciso uma transformação pessoal do sujeito de fato, 

para sim poder trabalhar como um educador/ uma educadora que vive no Assentamento 

e modificar sua prática atual, identificando-se com sua personagem. 

 Às vezes, os educadores/educadoras de fora do Assentamento conseguem 

compreender melhor do que um/uma educador/educadora que é formado para trabalhar 

nas escolas de Assentamento.  As escolas de Assentamentos trazem uma educação 

com objetivos diferentes, e é o que nos apresenta Castagna (2006, p. 62): 

 A educação é uma prática social que tem o objetivo de contribuir, direta 
e intencionalmente, no processo de construção histórica das pessoas, e 
nesse sentido, os movimentos sociais, como práticas sócio-políticas e 
culturais constitutivas de sujeitos coletivos, têm uma dimensão educativa, 
à medida que constroem um repertório de ações coletivas, que demarcam 
interesses, identidades sociais e coletivas que visam a realização de seus 
projetos por uma vida melhor e da humanização do ser humano.  

 

A autora acima relata contextos sobre o que de fato é educação, criando objetivos 

diretos que o sujeito é capaz de conhecer e construir no projeto futuro, e construindo 

oportunidades para os demais. Para Caldart (2004, p. 222):  

O processo é educativo, constituindo-se como um movimento 
sociocultural, cujo centro motriz está no processo de formação do sujeito 
Sem Terra, que também se produz como um sujeito cultural, à medida 
que suas ações e sua forma de atuação na sociedade produz e reproduz 
um determinado modo de vida.  

 

A educação do MST é diferenciada e responsável por conhecer a formação e tem 

a responsabilidade de trazer para sua vida e trabalhar, de forma coletiva, sua 

experiência na transformação do sujeito. E Castagna (2006, p. 68) ressalta ainda que:  

O campo cultural compõe-se por atitudes e ações que valorizam a 
inovação, a reconstrução de valores e, portanto, as atitudes coletivas. 
Compõe-se, ainda, pela presença de ações pautadas no indivíduo e sua 
liberdade, o que muitas vezes está vinculado com relações tradicionais de 
trabalho na produção familiar. Ambas facetas se complementam e entram 
em conflito, algumas vezes, no entanto, são elas que dinamizam a 
produção cultural e valorativa no âmbito dos movimentos sociais. 

  

A identidade Camponesa está cada vez mais sendo esquecida. As tradições vão 

ficando para trás, a juventude do momento atual não se importa com as tradições 

familiares. Segundo o Caderno nº 8 dos princípios pedagógicos, “[...] cultura é tudo 
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aquilo que as pessoas, os grupos e as sociedades produzem para representar ou 

expressar o seu jeito de viver, de entender e de sonhar” (MST, 1996, p.19). 

 A cultura Camponesa é uma arte de viver presente na comunicação, educação, 

línguas, costumes, tradições, rituais, religiões, comportamentos, saberes, normas e 

valores. A ideia das escolas do campo é romper com os preconceitos e trazer para as 

escolas, culturas diversificadas em vários aspetos. Com isto, temos uma estratégia 

vantajosa em relação ao Assentamento, como expressa Marconde (2004, p. 48): “A 

comunidade é associada à ideia de diversidade de culturas e, ao mesmo tempo, poder 

local. O poder vinculado ao Território no assentamento passa a ser visto como a parcela 

da sociedade civil organizada”. 

O poder que uma comunidade tem, e sendo um Assentamento, seu potencial é 

ainda maior, pois para um Assentamento ser construído, é preciso uma verdadeira luta. 

O que precisamos é juntar as forças para outra conquista. Mas para realizar esta tarefa, 

é preciso renovar a cultura Camponesa, como reforça um dos princípios pedagógicos 

do MST: “Uma cultura de mudança, que tem o passado como referência, o presente 

como a vivência que ao mesmo tempo em que pode ser plena em si mesma, é também 

antecipação do futuro” (MST, 1998, p. 20). 

Um olhar diferenciado para a cultura Camponesa, onde podemos construir e 

recriar os princípios camponês. É preciso trabalhar o conceito e a forma viável da 

articulação entre comunidade-escola. “A articulação sendo a relação da camponesa e a 

escola, é uma ação necessária e urgente” (MARCONDE, 2004, p. 48). 

Marconde (2004) relata que o trabalho deve ser urgente, pois sem esta relação 

não será possível uma transformação social, e todos nós temos direito iguais, e só 

através da união conseguimos fazer qualquer ação significativa. 

Após essas reflexões que tematizam uma perspectiva educacional e seu vínculo 

com as realidades dos sujeitos, passamos a abordar elementos que fundamentam essa 

visão e que em última instância, são as lutas e conquistas da terra.  
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CAPÍTULO III: DA ORIGEM DO MST À CONQUISTA DO ASSENTAMENTO SÉZINIO 

FERNANDES DE JESUS – ALGUNS ELEMENTOS DA HISTÓRIA DA LUTA PELA 

TERRA 

 

As conquistas das terras exigem muitas lutas, confrontos, negociações diárias 

com possibilidades de resultados e conquistas. A trajetória do Assentamento Sezinio 

Fernandes de Jesus não foi diferente, com vários dilemas, ações e um histórico 

marcante na formação do MST, descrito por Fernandes (2000) e trazendo alguns 

momentos marcantes nos andamentos destas conquistas.   

No Brasil, as lutas iniciam através da invasão das terras indígenas, na dominação 

dos índios escravizados na sua própria terra. Com a chegada dos colonizadores 

europeus, começaram as lutas, contra escravidões, explorações, cativeiros da terra, 

expropriações e expulsões. Isto vem desde as lutas contra os escravos, imigrantes em 

prol do desenvolvimento de lutas camponesas: “Lutas e guerras uma após a outra ao 

mesmo tempo, sem cessar, no enfretamento constante contra o capitalismo. Essa é a 

memória que nos ajuda a compreender o processo de formação do MST” (FERNADES, 

2000, p. 25).  

Constituem momentos decisivos para o desenvolvimento do campo e que tiveram 

consequências graves para o campesinato, a Revolução Verde, que vem expulsando 

os povos do campo para as cidades, destruindo culturas e identidades dos camponeses, 

nas estratégias de modernização para agricultura, defendendo o capitalismo em 
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grandes propriedades, ampliando as indústrias, grandes terras de monoculturas, 

aumentando o número de trabalhadores assalariados, enquanto os pequenos 

agricultores, meeiros, entre outros, ficam à mercê desta política de desenvolvimento 

agrícola, a cada dia que passa acrescenta seu domínio.  

O campesinato passa a existir de forma submissa ao capitalismo agrário. Em 

contrapartida, movimentos e organizações de trabalhadores do campo apresentam as 

contradições deste modelo, apontando estratégias da luta pela Reforma Agrária, da 

democratização do acesso à terra e das políticas públicas na construção da cidadania, 

propondo a superação das injustiças históricas vividas pelos camponeses. Com isto, as 

disputas ficaram cada vez maiores, através das lutas pela terra em todo o território 

nacional. Um fato marcante segundo o autor: 

[...]. Um fator essencial que contribuiu para o desenvolvimento e 
crescimento da luta foi a participação da Igreja Católica, por meio da 
Comissão Pastoral da Terra. A CPT foi a articuladora das diferentes 
experiências que construíram uma nova realidade no campo. Durante o 
regime militar (FERNANDES, 2000, p. 49). 

  

Durante os anos de 1960, a Igreja Católica criou as Comunidades Eclesiais de 

Base, que rodavam todo o país. Eram baseadas nos princípios da Teologia da 

Libertação, contexto de conflitos na América Latina; Ditadura militar (Implementadas 

após a Revolução Cubana, em efeito cascata), tornaram se sinal de respeito para com 

os trabalhadores rurais e urbanos, que se organizaram e lutavam contra as injustiças 

por seu direito. Em 1975, deu - se início à Comissão Pastoral da Terra, com articulação 

dos trabalhadores rurais desenvolvendo junto aos camponeses, em diversas dioceses 

do país. Segundo a resolução do encontro de criação da CPT: 

Criar uma ‘Comissão de Terra’, que na qualidade de organismo oficioso, 
ligado à Linha Missionária da CNBB, possa realizar com agilidade o 
objetivo de interligar, assessorar e dinamizar os que trabalham em favor 
dos homens sem-terra e dos trabalhadores rurais, e estabelecer relação 
com outros organismos afins (CPT, 2016, p. 18).  

  

A CPT nasceu no contexto da Ditadura Militar (1964-1985), que provocou o 

avanço do Capitalismo sobre o território braseiro, com a destaque a Amazônia. A 

Ditadura afetou a Amazônia a empresários do Sul e Sudeste ao mesmo tempo em que 
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estimulava a ida de camponeses sem terra do Nordeste para servirem de mão de obra 

aos empreendimentos e para colonizarem a Amazônia. Este processo provocou 

numerosos sanguentos conflitos com as comunidades locais. Através destes conflitos, 

deu-se início a organização da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Por ser um espaço 

que reunia as pessoas das comunidades, começou a pensar estratégias que unissem 

os povos em busca de seus direitos.  

 

 

3.1 DA ORIGEM DO MST E DOS PRIMEIROS ASSENTAMENTOS NO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO  

  

O Movimento de Trabalhadores Sem Terra organizou as primeiras ocupações de 

terra entre 1970 a 1984, mesmo sem serem oficializadas. O Movimentos dos 

Trabalhadores Sem Terra, sendo definido a partir do seu primeiro Encontro Nacional em 

1984, em Cascavel, Estado do Paraná. A partir do 1° Congresso Nacional, que 

aconteceu em1985, o MST se expandiu para 23 estados, como principal luta pela 

Reforma Agrária, e seu grito de ordem era “ocupar é a única solução”. Tinha como 

grande destaque alguns objetivos: 

Objetivos gerais: 1) construir uma sociedade sem exploradores e onde o 
trabalho tem supremacia sobre o capital. 2) A terra é um bem de todos. E 
deve estar a serviços de toda a sociedade. 3) garantir trabalho a todos, 
com justa distribuição da terra, da renda e das riquezas. 4)Buscar 
prementemente a justiça social e a igualdade de direitos econômicos, 
políticos, sociais e culturais. 5) Difundir os valores humanistas e 
socialistas nas relações sociais. 6) combater todas as formas de 
discriminação social e buscar a participação igualitária da mulher 
(MORISSAWA, 2001, p. 153). 

 

Para a autora, a construção das lutas sociais busca dignidade social no 

desenvolvimento rural, criando estratégias para democratização e construção de uma 

cidadania, aspecto de superação das injustiças históricas, com a concepção e 

implantação de um novo modelo de desenvolvimento. Aqui no estado do Espirito Santo, 

o MST começou se organizar em 1983, através das reuniões que aconteciam com as 
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organizações da CPT e STRs em São Mateus, nas CEBs. Resultado destas foi a lutas 

a conquista de dois assentamentos.  

O primeiro assentamento foi criado em 1984, com 31 famílias assentadas no 

“Córrego da Areia” e foi dividido em 1985 com o Córrego da Onça, com 09 famílias, 

ambos no município de Jaguaré. No ano de 1985, ocorreu a implantação do 

assentamento Córrego Grande, com 27 famílias, no município de São Mateus. A partir 

do primeiro Encontro Nacional, o Movimento Sem-Terra, se organizou para realizar 

ocupações.  

Nesse momento, foi possível a realização de três ocupações em Jaguaré, 

Montanha e Barra de São Francisco, e como resultado teve a implantação de seis 

assentamentos no estado, trazendo cada vez resistências: Rio Preto e Rio Itaúnas, 

município de Conceição da Barra; Bela Vista e Córrego do Balão, em Montanha, e Nova 

Vitória e Onze de agosto, no município de Pinheiros. 

 

3.2 DA PRIMEIRA OCUPAÇÃO DO MST NO ES (1985) A 01 DE MARÇO DE 2008: 

MUITAS LUTAS E A CONQUISTA DO ASSENTAMENTO SEZÍNIO 

 

Os dados e informações que serão apresentadas a seguir constam no livro: A 

Reforma Agrária e o MST no Espírito Santo: 20 anos de lutas, sonhos e conquistas de 

dignidade! (2005). Julgamos ser importante esse resgate, uma vez que o assentamento 

lócus dessa pesquisa é parte desse processo de organização e lutas do MST. Dessa 

maneira, não vamos repetir a fonte em cada nova informação. Inicialmente, podemos 

dizer que as motivações e lutas que estiveram presentes nas primeiras ocupações e 

criações de assentamentos no Espírito Santo, a partir de 1985, também estão presentes 

na história do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus.  

No mês de outubro de 1985, ocorreu a primeira ocupação, com 350 famílias, da 

fazenda Georgina, com área 1052,83 (há), no município de São Mateus, reforçando o 

surgimento do MST no estado. Após negociação, veio a conquista de 4 assentamentos: 

o Georgina, com 80 famílias; o Vale da Vitória, com 39 famílias; e Pratinha, com 17 

famílias, todos no município de São Mateus; e Pontal do Jundiá, com 46 famílias, no 

município de   Conceição da Barra.  
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No ano de 1986, realizou-se a segunda ocupação, com 300 famílias, em uma das 

fazendas da empresa Rio Doce, numa área toda coberta por plantio de eucalipto em 

282,55 (há), localizada em São Mateus. Foi realizada também, como estratégia, e no 

mesmo instante, a ocupação da sede do Incra em Vitória, devido às resistências dos 

latifundiários em paralisar os processos de desapropriação de terras. Ocorreu no dia 

27/09/1986, a necessidade de uma segunda ocupação no INCRA, com o objetivo de 

sentar com o ministro Dante de Oliveira, que prometeu a entrada de recursos financeiros 

para a desapropriação e implantação de novos assentamentos. 

 Este processo trouxe como conquista a implantação de três assentamentos: 

Juerana, com 45 famílias no município de São Mateus; Pip-Nuck, no município de Nova 

Venécia, com 50 famílias; e Rio Quartel, no município de Linhares, com 45 famílias 

assentadas.  

Iniciou o ano de 1987 com a Romaria Libertadora da Terra, que saiu de São 

Mateus para Vitória e reuniu, em caminhada, mil e quinhentas pessoas, também com a 

tentativa de uma ocupação, com a participação de 500 famílias, na fazenda Barra do 

Cristalino (Scardine), numa área de 2.685,00(há), no município de nova Venécia. No 

entanto, foram impedidos de chegar na área por pistoleiros e policias da UDR (União 

Democrática Ruralista), permanecendo à beira da estrada em um grande acampamento. 

Meses depois, o MST reorganizou um acampamento próximo a fazenda Castro Alves, 

numa área de 1.504,0 (há) em Pedro Canário.  

Fruto desta pressão foi a conquista de três assentamentos: Bom Jesus, com 18 

famílias, no município de Montanha; Três Pontões, com 20 famílias, no município de 

Nova Venécia; e o Castro Alves, com 130 famílias, no município de Pedro Canário. No 

dia 03 de setembro 1988, aconteceu a ocupação na fazenda Acesita Energética, área 

de 1.250,0 (há), com a participação de 550 famílias, no município da Conceição da 

Barra, com grandes conflitos entre pistoleiros, Polícia Militar e acampados.  

Em 03 de junho de 1989, o MST se organizava para uma grande ocupação, com 

700 famílias, na fazenda Ipuera, em Pedro Canário. Com a infiltração da UDR com 

pessoas dentro das reuniões de organização do movimento e a ajuda da polícia para 

barrar os caminhões que traziam as famílias, apenas parte do grupo conseguiu entrar 

na fazenda, mas na preparação das barracas, foi atacado por um policial e cinco 
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pistoleiros. Neste confronto, foi morto o dono da fazenda, José Machado, e o policial 

Sérgio Narciso; e um Sem-Terra foi ferido a balas e o restante dos pistoleiros fugiram. 

Duas semanas após as mortes do fazendeiro e o policial, o tesoureiro do Partido dos 

Trabalhadores de Linhares, Paulo Damião Tristão, foi assassinado por pistoleiros. 

Entre os anos de 1985 – 1989, o MST conquistou 21 assentamentos onde foram 

assentadas cerca de 700 famílias. No ano 1990, foi realizada uma nova ocupação numa 

área improdutiva Floresta Rio Doce com (há), com cerca de 80 famílias, no município 

de São Mateus da rodovia SM x Nova Venécia no Km 35. Após messes de lutas e 

resistência, veio a conquista de dois assentamentos no mês de setembro de 1991: 22 

de julho na área 131,63, e o Bom Jesus na área de 180,70 (há), ambos no município de 

Ecoporanga.    

Em 1991, houve a primeira tentativa de ocupação na fazenda Caxeta no sul, do 

estado, mas infelizmente não teve os resultados esperados, devido ação à covarde da 

PM, que se infiltrou na organização e reagiu com crueldade através de apreensões, 

torturas e agressões a lideranças do Movimento de Trabalhadores Sem Terra na região.  

No ano de 1992, nova ocupação com 26 famílias, ocupou fazenda improdutiva 

Sayonara, no município de Conceição da Barra. Foi marcante, pois as ações da PMs e 

pistoleiros foram atos humilhantes e covardes com os trabalhadores indefesos. Mesmo 

sofrendo toda pressão, foi montado o acampamento de famílias às margens da BR 101 

Norte, próximo ao posto Floresta. No 1º de agosto do mesmo ano, 250 famílias 

realizaram a segunda ocupação na fazenda São Joaquim, no município de Conceição 

da Barra. A 1ª ocupação de grande porte após o conflito de 1989.  

Como as negociações não andavam, o MST montou um acampamento na praça 

em frente ao Palácio Anchieta, na grande Vitoria. Já em 1994, o MST, com a participação 

do Fórum Campo–Cidade, realizou com mais de 300 famílias, a ocupação da fazenda 

improdutiva São Sebastião, no município de Pinheiros, marcada por terrível repressão 

das PM. Apesar de muitas ameaças, as famílias permaneceram no local.  

Meses depois, 80 famílias ocuparam a sede do INCRA em Vila Velha, com a 

exigência de assentamentos para as famílias acampadas.  Ficaram na sede por vários 

meses. No dia 22 de novembro do ano de 1994, ocorreu a criação do assentamento 

Nova Esperança, com área de 489,10 para o assentamento de 50 famílias. no município 
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de Aracruz, com assim a criação do assentamento Nova Esperança, com área para o 

assentamento de 50 famílias. Após 6 meses de muita resistência e negociação sem 

expectativas, houve o momento de pressionar através de suas lutas, ocupação da 

fazenda chamada Brejo Grande com área 300,00 (ha).  

Em meados de 1995, foi realizado em Brasília o III Congresso Nacional do MST, 

com a palavra de ordem: Reforma Agrária: Uma luta de todos! Na noite do dia 23 de 

outubro, as famílias se deslocaram para uma nova ocupação, cerca de 650 famílias, 

articuladas, juntando o campo e cidade, com o objetivo de pressionar pela área, pois 

havia um decreto desapropriação para fins de Reforma Agrária. 

 Foram impedidos por policias próximo a Conceição da Barra, na região de 

Santana, que não deixaram ninguém passar. Houve um processo de negociação e 

conseguiram andar por 40 km a frente, em fretamento com a polícia, em plena luz do 

dia, até a entrada na fazenda Água Preta, área 888,00(há). Após 6 horas de grandes 

negociações e muita tensão, as famílias conseguiram permanecer na área, marcando 

assim um grande ato para a organização do MST. 

No ano de 1996, uma nova conquista, a criação do assentamento Santa Rita com 

área de 594,00 (há), no município de Bom Jesus do Norte.  

Em 1996, criaram–se os assentamentos: Valdício Barbosa dos Santos, na 

fazenda de Água Preta com área de 888,40 (há), com 89 famílias, e Córrego da Lage, 

numa área 1.182,3 (ha), no município de Mucurici, com 118 famílias. Em junho, foram 

realizadas novas ocupações na fazenda Sapucaia com área 1.800,00 (há) do ex-

Governador José Moraes, na localidade de Xuri, município de Vila Velha, com mais de 

300 famílias. Ao serem retirados, os Sem Terra dirigiram para a sede do INCRA, na 

capital, com o objetivo de pressionar o órgão no processo de desapropriação da 

fazenda. 

 Ainda nesse ato, 270 famílias saíram da sede do INCRA e foram direto para 

fazenda Fonte Limpa numa área de 650,00 (ha), no município da Serra, também 

propriedade da família Moraes, que se tornou ato de muita resistência, com impacto 

grande, por ser próximo à capital. Com intensas negociações e desejo previsto, assim 

decidiram ir para a Fazenda Itaúnas, com a área de 474,09 (há), município de Conceição 
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da Barra. A ocupação foi realizada com 270 famílias. Mais adiante houve a criação do 

assentamento Paulo Vinha, com 63 famílias assentadas.  

Ainda neste ano, ocorreu uma nova ocupação, com o total de 350 famílias, numa    

área latifundiária no município de Conceição da Barra, Boa Vista, com área de 630,00 

(há), um grande marco na articulação com o Fórum Campo-Cidade. Houve uma 

resistência muito grande e os Sem Terra permaneceram na fazenda por quase 7 meses, 

provocando resultados de conquistas a novos assentamentos. Assim se concretizou a 

desapropriação de fazenda Santa Rita com área de 594,00, localizada no município Bom 

Jesus do Norte, sul do Estado. O MST deslocou para a área 50 famílias.  

No mês de julho de 1997, realizou-se o decreto de desapropriação da fazenda 

Olinda II numa área 860,00 (há), na criação do assentamento, município de Pinheiros, 

com 86 famílias. No dia 16 de abril, ocorreu uma ocupação que envolveu cerca de 630 

famílias, na fazenda Rancho Alegre, totalmente improdutiva, na área de 1.112,00 (há), 

localizada em Canela Dema, município de Pinheiros. No de julho, criou-se o 

assentamento na fazenda Aliança, município de Muqui, com cerca de 78 famílias. Já em 

setembro, houve uma nova ocupação com cerca de 65 famílias, na fazenda Piranema, 

com 650,00(há), município de Fundão, e a articulação de outra ocupação na fazenda 

Rancho Alegre, com 594,00(ha), localizada em Mimoso do Sul, com 120 famílias.  

Outra ocupação foi na fazenda Miragem, com 1.070,00 (ha), no município de 

Ecoporanga, com cerca de 120 famílias. Dias depois, ocorreu ocupação na fazenda 

Tomazinho, com 394,00 (há), município de Santa Tereza, com participação de 22 

famílias. No dia 03 de outubro, aconteceu uma ocupação, com 33 famílias, na fazenda 

Celestina, com 314,00 hectares, município de nova Venécia. E no dia 07 do mesmo 

mês, também ocorreu uma outra ocupação na fazenda Córrego Grande, com 454 

hectares, localizada no município de Itaguaçu, com 58 famílias.  

Neste mesmo ano de 1997, foi a primeira ocasião em que conseguiram organizar 

três ocupações no mesmo momento, em municípios diferentes. Devido a várias 

articulações e à participação do conjunto de organizações e apoio de vários setores da 

sociedade, como o Fórum Campo e Cidade, a CUT e bancada do PT, em 9 de outubro 

de 1997, 350 famílias ocuparam a Fazenda Aliança, com 2.368 hectares, município de 

Linhares. A Fazenda Santos Dumont, com 1.800,00, com 150 famílias, município de 
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Barra de São Francisco e a fazenda Novo Horizonte, na área de 1118 hectares, com 

450 famílias, município de Mucurici. 

Já no dia 23 de junho de 1998, aconteceu a ocupação, com 40 famílias, na 

fazenda Catuné, com 566,28 hectares, município de Mimoso do Sul. Em agosto, o MST 

articula Macha do Projeto Popular, em três colunas. Uma saindo do Norte, em Pedro 

Canário; a segunda do Sul, em Guaçuí; e a terceira saindo de Ponto Belo.  

No mês de março de 1999, ocorreu mais uma ocupação, com 40 famílias, na 

fazenda Catuné, em Mimoso do Sul, com 566,00 (ha), permaneceram até a conquista 

do assentamento ficando lá até a data de sua criação. O processo das ocupações e 

lutas concretas pela posse da terra. No dia de junho, ocorreu uma grande ocupação, na 

fazenda Rio Preto, nas margens da rodovia São Mateus - Nova Venécia, próximo ao Km 

47, no município de São Mateus, com 151 famílias. Com muitas lutas, negociação e 

resistência, conquista-se o assentamento Zumbi dos Palmares, no município de São 

Mateus.  

O momento de construção do MST no Espírito, mais uma prova da ousadia e 

coragem dos Sem Terra, No espaço de uma semana, entre o dia 17 a 23 de abril do ano 

2000, o MST ocupou sete fazendas, nas seis regionais do estado. 

São elas: A primeira no dia 17 de abril, ocorreu ocupação na fazenda Cachoeira 

da Lapa, com 400 hectares, com 85 famílias, localizada no município de Boa Esperança. 

Também no dia 17 de abril, ocorreu a segunda ocupação, na fazenda Santa Ângela, 

com 600 hectares, onde participaram 64 famílias, localizada na comunidade Jurama, no 

município Vila Valério. A terceira também no mesmo dia 17 de abril, 110 famílias 

ocuparam a fazenda Tropicana, com 449 hectares, localizada no   município de 

Conceição da Barra. A quarta ocupação da semana, ocorreu no dia 19 de abril, com a 

participação de 310 famílias, ocuparam a fazenda do Castelo, com 2.025,0 (ha), no 

município de Guaçuí. A quinta aconteceu no dia 20 de abril, participaram 80 famílias na 

ocupação da fazenda Michelutti, com 325 hectares, localizada no Km 35, da rodovia que 

liga São Mateus a Nova Venécia, no município de São Mateus. No dia 21 de abril de 

2000, realizou-se a sexta ocupação da semana, na fazenda Turfa, no município de 

Presidente Kennedy. E a sétima foi realizada no município de Fundão. 
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Já no final do ano 2000 foi realizado mais uma ocupação, com participação de 

180 famílias, na fazenda Dejair Pizzetta, com uma área de 590, 00hectares, localizada 

no município de São Domingos do Norte.  

No dia 21 de janeiro de 2001, foi ocupada a fazenda no Sul do estado, na fazenda 

Castelo I e II, com de 2.025,0 hectares, no município de Guaçuí, com a participação de 

300 famílias. No dia 04 de setembro de 2001, ocorreu uma nova ocupação, com a 

participação de 200 famílias, na fazenda Barba Negra, de 400 hectares, fazenda da 

multinacional da Aracruz Celulose, no plantio de eucalipto, localizada no Córrego 18, 

comunidade de São João Bosco, município de Jaguaré. 

Já no dia 08 de março de 2002, instala-se um acampamento de mulheres em 

Vitória, com a participação de mulheres do campo e cidade, com duração de três dias.  

No dia 03 de maio de 2002, houve a complementação de 70 famílias para juntar 

com as que já havia lá na área, através de uma reocupação da fazenda Catuné em 

Mimoso do Sul, saindo como decreto de definição para o assentamento Che Guevara, 

com 45 famílias. No dia 26 de maio, aconteceu uma ocupação na fazenda Beta Norte, 

com 57 famílias, em uma área abandonada de 100,0 hectares, de uma propriedade da 

empresa Beta Norte Agroindustrial S/A, município de Jaguaré. Em 24 de julho, no dia 

do trabalho, o MST organizou um acampamento permanente na Capital, com mais de 

100 trabalhadores dos acampamentos e assentamentos, com o objetivo de pressionar 

os governos Estadual e Federal, permanecendo com o período de 30 dias. 

Em 2003, no dia 8 de marco, com a participação das mulheres na Via Campesina 

contra a monocultura de eucalipto de Aracruz Celulose, no município de Montanha. Além 

dessa ação, o 08 de março é marcado pelos encontros regionais de mulheres dos 

acampamentos e assentamentos, tanto no Norte como no Sul do estado. Além destas 

mobilizações, o MST articulou mais uma vez a ocupação da fazenda Catuné, com 566 

hectares, em Mimoso do Sul, com a participação de 70 famílias, as quais foram 

novamente despejadas. Retornando uma nova ocupação no dia 29 de março do mesmo 

ano, na fazenda Catuné, com o objetivo de pressionar os processos de desapropriação 

de terras. No dia 30 de março do mesmo ano, ocorreu uma ocupação, com 

aproximadamente 300 famílias, na fazenda Coqueirinho, com 282 hectares, no 

município de São Mateus, cujo dono da era ex-prefeito, o Sr.Rui Baromeu. 
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Após uma ação bem articulada, no dia 21 de marco de 2004, as 98 famílias que 

estavam no acampamento do lixão, desde dezembro de 2000, voltaram a ocupar a 

fazenda Ypiranga, em Ponto Belo. Com uma ação mais ousada, ocuparam também a 

sede da fazenda, permaneceram resistindo e lutando até sua conquista, no final do ano 

de 2004, saindo o decreto para assentamento da reforma agraria,  

No dia 18 de abril de 2004, com a participação de 550 famílias, o MST ocupa a 

fazenda Barra do Cristalino (Scardine), com área de 2.685 hectares, localizada em 

Luzilândia, município de Nova Venécia. O que em 1987 não foi possível, neste momento 

concretizou-se, com a ocupação da sede da fazenda. Em 23 de maio de 2004, com 

participação de 132 famílias, ocuparam a fazenda Bahia Sul, com mais de 3.000 

hectares, no município de Conceição da Barra, com o objetivo de pressionar por área 

de desapropriação da fazenda São João, com uma área de 1.150 hectares em Itaúnas, 

que estava sobre ameaça de ser vendida para Aracruz Celulose ou Bahia Sul Celulose, 

para plantio de eucalipto.  

No mês de agosto de 2004, houve a conquista de uma área por intermédio do 

decreto de desapropriação da fazenda São Pedro, município de Barra de São Francisco, 

onde seriam assentadas 93 famílias. Mas o Juiz não deu a emissão da posse, 

permanecendo assim o acampamento na beira da pista, próximo à fazenda.  

No dia 06 de janeiro de 2005, 106 famílias se deslocaram do acampamento 

Madre Cristina, situado em Luzilândia, Nova Venécia, e ocuparam a fazenda Santo 

Antônio, numa área de 873,03 hectares, município de Montanha. Nesta mesma noite, 

foi ocupada também a fazenda Santa Rita, com área de 612,52 hectares, havendo 

desapropriação para assentar 34 famílias, no município de Montanha. No dia 10 de abril 

de 2005, realizou-se uma ocupação com cerca de 140 famílias na fazenda São João, 

com 1150 hectares, em Itaúnas, município de Conceição da Barra. No dia 26 de junho, 

35 famílias ocuparam a fazenda Alto São Pedro, com área de 524,4614 hectares, 

município de Pancas. Saindo sua criação de assentamento no dia 30 de junho de 2005. 

No dia 26 de setembro de 2005 há a realização da ocupação, no município de 

Aracruz, na fazenda Agril Agropecuária Riacho LTDA, com uma área de 8.796,86 

hectares, pertencente à Aracruz Celulose, com aproximadamente 100 famílias, 

localizada na Vila do Riacho, município de Aracruz, foram 28 dias de resistência, 



64 

desocupando área através de uma ordem judicial. No dia 26 de setembro de 2005, 

também, ocorreu uma ocupação com cerca de 50 famílias, a fazenda Bela Vista, 

proprietários de fazendas Reunidas Caio Fragas S/A, com áreas de 1.936,30 hectares, 

localizada no município de Pinheiro. 

  No ano de 2006, parte das famílias do acampamento Madre Cristina, umas 15 

famílias, juntou-se com o grupo de famílias que estava próximo da fazenda São Pedro, 

município de Barra de São Francisco, citado acima, onde realizou-se uma ocupação no 

município de Mantenópolis. Em 2007, o acampamento Madre Cristina foi deslocado para 

outra área cedida no assentamento Pipinuk, próximo à fazenda Scardine, 

permaneceram no local até a data do primeiro do dia primeiro de março de 2008, numa 

reorganização e ampliação do acampamento, também houve uma reorganização no 

acampamento Índio Galdino, no município de Aracruz. No dia 01 março, as famílias 

ocuparam, tomando posse de fato da área da Fazenda Aliança, com uma área de 

2368,00, no município de Linhares.   

                          

3.3 ASPECTOS DA TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DO ASSENTAMENTO 

SEZINÍO FERNANDES DE JESUS  

 

O Assentamento teve como sua primeira ação no dia 09 de outubro de 1997, 

acontecido como um ato importantíssimo no estado do Espirito Santo, devido ao atraso 

dos processos de desapropriação das terras improdutivas. O MST, juntamente com 

aliados, parcerias do campo e cidade, realizaram uma luta com cerca de mil pessoas, 

na realização de três ocupações ao mesmo momento, no estado: em Mucurici, a 

fazenda “Novo Horizonte”; em Barra de São Francisco, a fazenda “Cascudo” que hoje é 

Assentamento “Três Corações”; e a fazenda “Aliança” em Linhares, hoje Assentamento 

Sezinio Fernandes de Jesus.  

Através dos relatos com os participantes das ocupações, é possível perceber a 

emoção de ter participado deste ato, e melhor ainda, de ter participado de grandes 

conquistas para as famílias assentadas. E com muita emoção, fazendo parte do 

movimento, descrevo esta conquista, que aconteceu através de muitas lutas, 

resistências e companheirismo, orgulho de fazer para desta caminhada. 
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A Fazenda Aliança, localizada no município de Linhares, no km 44, da rodovia 

ES248 (Luiz Damiani), que liga Linhares a Colatina, foi ocupada na madrugada do dia 

09 de outubro de 1997. A ocupação foi realizada com cerca de 350 famílias, em uma 

área que hoje é chamada de Morro do Cabrito. Segundo relatos da direção, o 

acampamento reunia 600 famílias na ocupação da área. 

Para trazer de fato a verdadeira história, nada melhor do que trazer relatos de 

pessoas que viveram a história, com a participação de dirigentes, militantes, famílias 

que hoje são assentadas no Sezínio.     

 

Figura 01: A foto foi tirada da primeira ocupação que aconteceu na fazenda Aliança.  

Fonte: foi tirada pelo jornalista da gazeta, Sérgio Cardoso, numa manhã do dia18/10/1998. 

 

Segundo relatos, as famílias logo foram despejadas e foram para a área cedida 

provisoriamente, na fazenda de experimento do INCAPER, localizado em Bebedouro, 

no município de Linhares. Vamos trazer relatos, que mesmo um pouco longos, julgamos 

relevantes para manter viva a memória dessa luta. Esses depoimentos ainda não foram 

sistematizados, daí a importância desse Trabalho nesse momento. Um dos militantes 

do MST, à época, assim fala: 
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Que naquela noite houve três ocupações no mesmo dia, na 
mesma hora, envolvendo mais de 1000 famílias. Isto foi assim um fato 
inédito, que deu muita repercussão junto a fazendas repercussão ao 
poder público e também na sociedade de modo geral, uma demonstração 
de força do Movimento Sem-Terra naquele período. Esta ocupação no dia 
09 de outubro de 1997 foi muito marcante, foi ocupação que foi 
organizada, articulada, coordenada pelo Movimento Sem-Terra, mas com 
grande apoio do movimento sindical, apoio de advogados, parlamentares 
ligado ao Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda. Cada 
ocupação tinha um deputado acompanhando, Brice Bragato estava 
acompanhando, deputado Otaviano de Carvalho, deputado Claudio 
Vereza, deputado José Otávio Baiôco, deputado João Coser que era 
deputado federal. Foi uma ação muito bem programada, no meu caso, eu 
coordenava o setor de frente de massa no período, e estava na 
responsabilidade de acompanhar a região de Mucurici. Então eu, 
juntamente com o deputado Baioco, apoiador do Movimento Sem-Terra, 
nós coordenando a ocupação na fazenda Novo Horizonte, das famílias   
Varejão (Edimilson Varejão), no município de Mucurici, que foi a fazenda 
que posteriormente atearam fogo, deram vários tiros e assassinaram um 
senhor de 65 anos, chamado Saturnino Ribeiro dos Santos, que inclusive 
as pessoas que batizam, hoje, aquela abrigada Saturnino Ribeiro dos 
Santos, que envolve Pinheiros, Montanha, Mucurici e Ponto Belo (A, 
Entrevista realizada no dia 07 de maio de 2019).  

  

 

Figura 03: A foto tirada da primeira ocupação que aconteceu na fazenda Aliança, no município de Linhres.  

Fonte: José Otávio Baiôco. Em 09/10/1997.  
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É interessante observar a unidade de organização que o MST, na época, 

construiu em torno das lutas, das resistências com parcerias e entidades, principalmente 

do meio urbano. O ato do poder democrático ao realizar três ocupações numa noite, traz 

momentos de muitas tensões e alegrias ao mesmo tempo, pelo fato de estar enfrentando 

os grandes latifundiários.   

As famílias chegaram ainda na madrugada, cortaram as cercas e entraram na 

fazenda e já com o dia amanhecendo, começaram a montar os barracos.  Trazemos um 

relado de um dos deputados da bancada do PT que, apesar de um tanto longo, merece 

nossa atenção: 

Nesta época de outubro de 97, nós tinha uma bancada de deputados do 
PT, nas assembleias legislativas, de quadro deputados estaduais, era; 
Brice Bragato, Claudio Vereza o Otaviano de Carvalho, que depois morreu 
num acidente que teve em Sooretama, naquela viagem do Lula e eu. E 
digo com muito orgulho, que sempre era avisado em primeira mão, pelo 
movimento de todas as ocupações, na verdade de todas as festas que 
aconteciam: “Ah, vai ter festa em tal dia em tal lugar, e tal hora” e a gente 
tinha na Gazeta uma jornalista e uma fotógrafa que eram amigos da gente 
e que eu também avisava e eles cobriam todas as ocupações de terra 
para o jornal Gazeta, e tivemos muitas ocupações naquele período, foi no 
governo do Vitor Buaiz, em 95 a 98. E nesta noite, nove de outubro, o 
movimento fez três ocupações na mesma noite, foi esta ocupação de 
Linhares, na fazenda Aliança, hoje Assentamento Sezínio; teve uma 
ocupação lá em Barra de São Francisco, na fazenda Cascudo, que hoje 
é Assentamento Três Corações; e teve a ocupação na fazenda Novo 
Horizonte da família Varejão, lá em Mucurici. A Brice Bragato 
acompanhou a de Mucurici; eu acompanhei a de Barra de São Francisco; 
é o Otaviano de Carvalho acompanhou a de Linhares; e o Vereza, como 
é cadeirante, ele ficava na retaguarda, para os contatos de apoio, fazia 
intervenção junto à polícia, junto ao governo. Inclusive no atentado em 
Mucurici que os donos da fazenda botaram fogo no pasto e quando os 
sem-terra foram ver, o que estava acontecendo? Eles meteram bala e aí 
mataram o Saturnino Ribeiro dos Santos. E em várias destas ocupações, 
aconteceu em Mucurici, aconteceu em Itaúnas, em Barra de São 
Francisco,  na fazenda Boa Vista e nesta de Linhares também, na fazenda 
Aliança, a polícia fechava, não deixava entrar, mais ninguém, nem 
comida; se alguém quisesse sair, a polícia estava lá para garantir o direito 
de sair, mas também não poderiam voltar, não. Com esta medida da 
polícia em Linhares, eles fecharam dois acessos à ocupação, numa deste 
aí! Nós combinamos com o pessoal do movimento, inclusive com o 
motorista do caminhão; “vamos com um caminhão de comida para a 
fazenda Aliança”, sabendo que a polícia não deixaria entrar. Encostamos 
o caminhão, deixamos o pessoal do lado de fora esperando, eu entrei 
junto com o dirigente do MST, eu tinha mais facilidade de entrar, por ser 
deputado, a polícia teoricamente não tinha muita coragem de barrar. Aí 
entramos, fomos lá dentro, combinamos com os acampados: “tem um 
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caminhão de comida lá fora”! A gente sugere que vocês todos vão lá, não 
leve nem enxadas, facões, nada, para não parecer confronto; leve só 
sacos. Que se a polícia não deixar o caminhão entrar, vocês vão com os 
sacos pegam a comida e trazem. Assim fizeram, foram caminhando para 
a beira do assessor, onde a polícia tinha fechado o cerco. Eu saí, sem 
saber dirigir caminhão, pedi ao motorista para me ensinar como dirigir este 
negócio! Ele deu a dica como fazer! Dei uma volta com o caminhão e 
coloquei de frente da entrada, e combinamos com a polícia. Nós 
queremos entrar com o caminhão de comida! Eles falavam “não pode, 
deputado! Não, deputado”! Eu disse: “Mas nós precisamos entrar, o povo 
está com fome”! Disse eles: “Então vamos esperar o comandante chegar 
aqui”!  Eu perguntei: Ele chega em quanto tempo? Daqui uns quinze 
minutos, o comandante chega e o senhor conversa com ele”! Olha, nós 
damos cinco minutos! Se em cinco minutos, o comandante não chegar! A 
gente entra com o caminhão de comida! E eu fui para o volante, pois se 
eles não deixassem entrar, não iria expor o motorista. Tomei para mim 
esta decisão: “se alguém tiver que assumir, que seja eu! ”. Aí deu cincos 
minutos, o comandante não chegou, estava em Linhares. O comandante 
Repeker. Eu disse: cinco minutos, podemos entrar? Eles responderam: 
“Ai, entra! Entra!”   Deixaram a gente entrar. Aí devolvi o caminhão ao 
motorista, e nós entramos com a comida, mas o pessoal já estava do lado 
de fora, no meio da mata, esperando, de 200 a 300 homens de sacos na 
mão, esperando a comida. Foi uma operação legal de enfrentamento, mas 
que, pelo movimento, acho que aquela bancada do PT fazia qualquer 
coisa. Diria que a melhor bancada que o PT Já teve até hoje aqui no 
Espirito Santo. (B...  Filiado do PT, aposentado, estudante na Licenciatura 
em Educação do Campo e Parceiro do Movimento Sem Terra. Entrevista 
realizada no dia 03 de maio de 2019).  
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Figura 03: A foto foi tirada na primeira ocupação que ocorreu na Fazenda Aliança, no município de 

Linhares.  

Fonte: José Otávio Baiôco, em 09/10/1997.  

 

Os participantes demonstram o orgulho de fazer parte dessa história, e com 

satisfação, recordam e relatam o acontecimento, mesmo havendo muito resistência. É 

possível perceber que o momento não foi fácil. Encontramos um relato de jornal: 30 

policiais bloquearam as duas saídas da fazenda: uma na entrada da fazenda e a outra 

na fazenda Nova Palmas, a quatro quilômetro de onde as famílias estavam.  

Segundo o tenente Jair Repeker, todos os veículos que passavam eram 

revistados, e apenas eram liberados os que não entrariam no acampamento. Esta 

decisão de bloquear as entradas e saída dos acampados foi determinada em portaria 

expedida pelo juiz da Comarca de Linhares, José Augusto Farias de Souza. A 

coordenação do movimento depois que havia saído o mandato judiciário da 

desocupação da área, decidiu que os sem-terra só desocupariam a área se a Justiça 

cedesse uma área em que as famílias pudessem ficar provisoriamente.  

Aguardando a negociação com os órgãos públicos, as lideranças exigiram que 

fosse permitida a entrada dos alimentos e remédios no acampamento. O coordenador 

relata que suas preocupações maiores eram com as crianças, devido à falta do leite, 

pois os PMs proibiram a entrada e no acampamento havia cerca de 700 crianças. Trago 

outro relato emocionante de um (a) participante, que tem orgulho de dizer que fez e está 

fazendo a luta acontecer. Vejamos o depoimento nas linhas que seguem:  

Nós estávamos em trezentas famílias na época, chegamos nos ônibus e 
caminhões e fomos recebidos com balas. Ocupamos a área  por volta de 
duas horas da manhã do dia 09, e quando os carros chegaram, fomos 
direto tirando as coisas dos caminhões e deitando, pois estávamos muito 
cansados. Logo depois, surgiram tiros, provavelmente dos capangas do 
dono da fazenda. Quando o dia amanheceu, a polícia chegou e logo fez 
duas barragens de policias vindo de Colatina para Linhares e de Linhares 
par Colatina, e nós ficamos no meio.  As policias não deixavam ninguém 
passar, ninguém mesmo, pois tinham medo de ser pessoas do 
movimento, que estivessem vindo para o acampamento. Os policiais 
ficavam em frente do acampamento, falando para nós irmos embora, que 
nós não iríamos conseguir esta fazenda, que eram malfeitores, eles eram 
muito mais de 30 policiais, bem mais. Trouxemos bastante comidas. Mas 
como eram muitas famílias, as comidas estavam se acabando e os 
policiais não deixava os caminhões passar com a água e nem comida. 
Eu, como estava com muito medo de morrer e deixar meus filhos 
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pequenos, depois de dezoito dias, eu fui embora, mas antes disso, 
cheguei a ficar mais de oito dias sem comida, o que comia era cacau e 
banana, quando dava para entrar no meio, pois tivemos medo de levar 
tiro pelos capangas do dono da fazenda. O acampamento ficou na área 
por mais de dois messes. Depois, mais à frente, devido a  tantas 
negociações, o Incra esteve presente, cadastrou todas as famílias, 
conseguiram liberar a comida para o pessoal. Por ser um acampamento 
em negociação com muitas crianças, tiveram compaixão por elas, que 
tinham muitas mesmo, de 12 anos abaixo eram muitas, pôis as famílias 
vieram de um acampamento  e não tinha como deixa, vinham juntas 
também. Se não fosse as crianças, nós teríamos morrido de bala ou até 
mesmo de fome, pois a comida só foi liberada devido a muitas negociação 
e compaixão. Depois de muitos dias, começou a chegar cesta básica para 
as famílias. Os policias ficavam fazendo campanha para as famílias irem 
embora, falavam que o povo estava enganando a gente, que não ia  haver 
terra, e com isto, foram algumas famílias embora. Como eu, fui embora 
com muito medo, mas quando o acampamento desocupou a fazenda e foi 
numa área cedia e logo depois, montamos o   acampamento na fazenda 
Gril, na Vila do Riacho. Eu estava presente, nas duas ocupações. Lá foi 
mais pesada do que aqui, os policias trouxeram bombas, jogavam gás de 
pimenta, no acampamento, teve muitas covardias. Depois da 
desocupação da fazenda Girl, as famílias foram ser assentados na Safra, 
em Cacheiro de Itapemirim, eu só não fui porque minhas famílias todas 
moram aqui no município. Para mim foi uma emoção muito grande, eu 
chorei de alegria, ser assentado numa terra que você ocupou é muita 
sorte e emoção ao mesmo tempo, e muita lutas, pois sem lutas, não tem 
nada, tem que ir à luta para ter alguma coisa, às vezes acho que é uma 
mentira, acho que isto não está acontecendo, não, de estar assentado 
numa terra que eu ocupei com tanta dificuldade, tanto choro, tanta fome. 
Jamais passou, na minha cabeça de ir embora, terra para mim é tudo! 
Deus primeiramente e segundo, a terra, o que você come vem da terra, e 
ser for para pegar uma terra e não fazer ela produzir, não tem sentido, por 
que enfrentar as barreiras para estar aqui? (N.. Assentada no Sezinio 
Fernandes de Jesus, integrante do núcleo 05. Entrevista concedida no dia 
12 de maio de 2019.)  
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Figura 04: A foto foi tirada na primeira ocupação, que aconteceu na fazenda Aliança, no município de 

Linhares.  

Fonte: José Otávio Baiôco, em 09/10/1997.  

 

É muito prazeroso poder trazer presente, esta história. No assentamento, muitas 

famílias não têm o conhecimento de como foi esta conquista, quantas pessoas ficaram 

para trás, na busca de sonhos que não foram realizados. Milhares de famílias lutando, 

enfrentando jagunços, policias, entre outros, para ter o que comer no dia seguinte. Só 

assim, através dessas lutas, que é possível sonhar com um pedaço de terra para poder 

plantar, trabalhar, viver com dignidade e oferecer vida digna às novas gerações.    

 

 

 

 

 

3.4 ELEMENTOS DA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO ASSENTAMENTO SEZÍNIO 

FERNANDES DE JESUS 

 

No dia 03 outubro 2006, por um decreto presidencial a fazenda foi reconhecida 

como de interesse social e no dia 26 de fevereiro de 2008, o INCRA assinou a emissão 

de posse do imóvel, conforme processo número de 2008.50.04.000035-2 da Ação de 
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Desapropriação promovida pelo mesmo.  A Licença Prévia do IEMA foi emitida no dia 

03 de junho de 2008 sob o nº LP-GCA/SL/116/2008/CLASSE IV, por ser uma área 

próxima à Bacia do Rio Doce e grandes áreas de preservação ambiental, havendo uma 

necessidade de trazer suas características ambientais e potencializar da área. Em 01 

de março de 2008, as famílias tomaram posse de fato da área, sendo que no dia 04 de 

junho de 2008, o INCRA, através da Portaria 05, criava oficialmente o Projeto de 

Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus.  

 

Figura 05: Está foto trás, como a conquista da segunda ocupação da Fazenda Aliança, no município de 

Linhares.                 

Fonte: Dirigentes do MST, em 01/03/2008.                        
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Figura 06: foto da conquista do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, na segunda ocupação da 

Fazenda Aliança, no município de Linhares.                 

Fonte: Dirigentes do MST, em 01/03/2008.                        

 

Contudo, o então gerente da antiga fazenda, Fernando Durão Vilela Duarte, 

sobrinho dos donos, resistiu à saída, permanecendo até o dia 09 de novembro de 2008. 

Obteve contra ele um mandado judicial - Processo de nº 008.50.04.000035-2 5010 - 

determinando sua saída pela Justiça Federal, dia em que as próprias famílias tiveram 

que retirar seus pertences, devido à sua resistência. 
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Figura 07: Foto foi registro da retirada dos pertences do gerente da Fazenda, numa ocupação da Sede 

da Fazenda. Momento em que todas as famílias participaram da Ação.                                        

Fonte: José Claudio, em 09/11/2008.    

 

O que chamou a atenção é que a polícia, para cumprir a retirada do então gerente, 

não apareceu, só vindo após a ação das famílias, que acompanharam a retirada dos 

seus pertences. As famílias acampadas, permaneceram naquele espaço, por dois anos, 

até a conclusão da demarcação dos lotes.  
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Figura 08:  Pré Assentamento Sezínio. Área que as famílias permaneceram por dois anos, com propostas 

e demandas do Assentamento Sezínio.                                     

Fonte: Vladimir Filho, em 18/12/2008.     

 

O MST trabalha com organização interna em grupos de famílias, e por afinidades. 

Desde o começo, as famílias se organizam em grupos, elegem dois representantes do 

grupo com um homem e uma mulher como representante da coordenação, e os demais 

membros dos grupos também têm sua tarefa, como representantes de Infraestrutura, 

finanças, limpeza, educação, produção, entre outros. 

A terra, por si só, não representa um meio de produção e assim como uma 

ferramenta de trabalho, esta sozinha não realiza a atividade produtiva, pois o esforço 

físico torna-se imprescindível. Assim, o nosso comportamento político ideológico de 

antes requer uma nova postura. A terra precisa produzir alimentos para sustentar o 

povo, não adianta conquistar a terra e não adquirir sua produção de alimentos 

saudáveis. Nossas ideias devem primar pela aliança dos povos do campo e da cidade. 

A conquista desta terra deve representar a liberdade, porém sabemos que para que 

essa conquista seja efetivada, se faz necessária uma Educação Do e No Campo que 

possa, junto com as famílias assentadas, trilhar um novo caminho, uma nova sociedade 

Camponesa.  

 
Figura 09: Pré Assentamento Sezinio, mutirões. Atividades que as famílias realizam em conjunto, está 

foi a limpeza da sede da Fazenda, após a retirada do Gerente da Fazenda.               
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Fonte: Vladimir Filho em 15/11/2008.     

 

O assentamento Sezínio Fernandes de Jesus localiza-se no município de 

Linhares-ES, possui uma área de 2.042 hectares onde vivem 100 famílias, com cerca 

de 500 habitantes. Fica a 28 km da saída de Linhares até na segunda ponte Lagoa Terra 

Altinha, no Km 44, na rodovia ES 248, que liga Linhares e Colatina, no quadro abaixo 

vemos algumas informações sobre a região. 
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Localização do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: www.transportes.gov.br, adaptado. Fonte: retirada do PDA do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus.
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Quadro 32: Identificação do projeto de assentamento. 

Denominação do Imóvel Fazenda Aliança 

Denominação do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus 

Área Decretada 2.173,5400 há 

Área Levantada 2.188,8193 há 

Área Avaliada 2.094,9156 há 

Módulo Fiscal do Município 20,00 ha; 

Nº de Módulos Fiscais 108,67 

Mesorregião Litoral Norte (3202) - 

Microrregião de Linhares (32006) - 

Números de famílias   100 

Área média do lote 7,3 ha  
 Fonte: Laudo Agronômico de Avaliação, dezembro de 2006, (PDA). 
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   O mapa traz a localidade, vista por satélite, do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus. 

 

 

Figura 11: https://www.google.com/maps/@-19.4707213, 40.2913909,5257m/data=!3m1!1e3 

https://www.google.com/maps/@-19.4707213
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Figura 12: Mapa dos lotes do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus.  

Fonte: Cooptra ES,  em junho de 2009.
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As propostas a serem implantadas no Projeto de Assentamento foram 

sistematizadas e desenvolvidas, levando em consideração a caracterização do processo 

de desenvolvimento da agricultura da região; a tipologia dos sistemas produtivos; a 

caracterização técnica; a análise do funcionamento e avaliação econômica dos sistemas 

de produção; a organização cultural e política; a caracterização das condições sociais, 

ambientais e territoriais da região, com cruzamentos dos potenciais de comercialização 

– no intuito de contribuir com a,  qualidade de vida socioeconômica e ambiental dos 

assentados (Plano de Desenvolvimento do Assentamento Sezinio Fernandes De Jesus, 2009). 

Na classificação socioeconômica, 46% da população economicamente ativa do 

Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus não concluíram o 1º ano, do Primeiro 

Segundo. A maior parte da população enquadra –se entre os 25 a 40 anos. O baixo 

índice de escolaridade se deve pela ausência de um currículo escolar associado às 

atividades agropecuárias e à baixa renda familiar. Outro dado importante é que, mesmo 

na população considerada alfabetizada, existe uma boa parte que mal consegue assinar 

o próprio nome. 

Após esses elementos do contexto da luta pela terra no Espírito Santo, situando 

o processo que resultou no Assentamento Sezínio Fernandes, passamos agora a refletir 

acerca do processo de educação no âmbito dessas lutas. 
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CAPÍTULO IV: A EDUCAÇÃO EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO 

ESPIRITO SANTO – UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO 

 

As primeiras experiências de educação no Estado do Espírito Santo podemos 

encontrar no livro: A Reforma agrária e o MST no Espírito Santo: 20 anos de lutas, sonhos 

e conquista de dignidade; de Souza e all (2005) e no próprio Projeto Político Pedagógico 

(PPP) das Escolas.  

Destaca-se que a primeira experiência de educação em área de Reforma Agrária 

se deu no Assentamento Córrego da Areia, no município de Jaguaré, com o projeto: 

“Projeto de Escola Comunitária dos Assentamentos de Trabalhadores Rurais”. Neste 

processo, se destaca a forma propositiva dos trabalhadores perante o Poder Público, no 

sentido de buscar o reconhecimento do trabalho que estava sendo construído de forma 

coletiva. Destacamos a seguir alguns fatos que confirmam a capacidade de articulação 

dos trabalhadores nessa dimensão educativa e que constam no livro referenciado acima:  

- 1985: audiência com a Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Dra. Ana 

Bernardes da Silveira Rocha, no acampamento Km 41, na qual se expôs uma série de 

reivindicações e foi apresentado oficialmente o Projeto das escolas dos 

assentamentos/acampamentos.  

- Liberação de uma professora da Rede Estadual de Educação, em abril de 1986, 

para acompanhar a escolas dos assentamentos/acampamentos, conforme o previsto no 

projeto das escolas.  

- Aprovação do funcionamento das escolas de 1º Grau instaladas pelo Poder 

Público Estadual em áreas de assentamentos, pelo Conselho Estadual de Educação 

(CEE), mediante Resolução nº 27/86, de 9 de maio de 1986.  

- Criação oficial da Escola de 1º Grau “Assentamento União”, como unidade de 

ensino de 1º grau (1ª a 8ª séries), em novembro de 1989, com efeito retroativo ao início 

de 1988, época em que se iniciou o funcionamento da 5ª série.  

- Aprovação, pelo CEE, em 1992, do Projeto de “Escola Popular de 1ª a 8ª série 

dos assentamentos rurais do Estado do Espírito Santo”, após sete anos de tentativas 

junto à Secretaria Estadual da Educação (SEDU), para o reconhecimento oficial da 

proposta pedagógica desenvolvida nos assentamentos.  



83 

 

O enfrentamento dos desafios e dificuldades por parte do MST para assegurar a 

criação e o funcionamento das escolas dos assentamentos/acampamentos no Estado 

do Espírito Santo, proporcionou a implantação nas áreas de assentamento, da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos – EJA (1º 

e 2º segmento) e está em processo de implantação o Ensino Médio.  

Durante os anos 1985/1990, havia no Estado 13 (treze) escolas atendendo às 

séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). Com o avanço gradativo na 

conquista de áreas de assentamentos, ampliou-se também o número de escolas. Em 

2015, registrava-se a existência de 26 (vinte e seis) escolas de Ensino Fundamental, 

sendo que 09 (nove) delas funcionavam como unidade de Ensino Fundamental 

completo, as demais ofertavam apenas as séries iniciais, e em 13 (treze) havia 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Existem, ainda hoje, 17 (dezessete) 

escolas de Educação Infantil mantidas pelos municípios. Nestas escolas são atendidos 

um total de 1519 educandos. 

 No quadro de educadores (a), foram 202 profissionais que atuaram neste 

período, em 25 escolas da Rede Estadual. São fatos que refletem momentos de 

conquista, pois através de muitas lutas tivemos estes resultados, com muitos desafios 

que se escondem ainda em alguns municípios com as situações; estáveis, mas em 

outros, os desafios estão cada vez mais latentes.  

Em meio a tantas lutas e conquistas, alguns desafios estão presentes nas 

equipes de educadores que trabalham nas escolas de assentamentos. Inicialmente, a 

maioria deles não era habilitada, devido ao descaso como era tratada a educação para 

a população do campo, que resultou na ausência de uma política de formação para os 

educadores.  

Para superar esta realidade, o MST desenvolveu uma série de ações no sentido 

de promover a formação dos educadores. Para tanto, foram realizados cursos em 

parceria como a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a Secretaria de Estado 

da Educação (SEDU) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Até o ano de 2015, cerca de 188 educadores atuavam nas escolas de assentamentos 

da rede estadual e municipal, sendo que 173 possuíam Ensino Superior, 12 estão 
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cursando, 03 possuem curso Técnico em Agropecuária de nível Médio e 64 são pós-

graduados.  

Neste objetivo do caminhar, passaram a existir grandes dificuldades em relação 

aos órgãos responsáveis pela educação escolar pública no Estado. A Secretaria 

Estadual de Educação (SEDU), que na época era representada pelos Núcleos e 

Subnúcleos de Educação, infelizmente não reconhecia o trabalho de educação 

realizado nos acampamentos e nos assentamentos, alegando que fogia às regras da 

legalidade institucional. 

Dando sustentação ao trabalho desenvolvido nos assentamentos e 

acampamentos, a organização foi fundamental para fortalecer essa nova experiência. 

Foi constituída uma equipe denominada Equipe de Apoio, composta por representantes 

das entidades que davam apoio ao Movimento: Comissão Pastoral da Terra, Sindicatos 

(combativos), Igrejas, Escolas Famílias Agrícolas (EFA), Movimento de Educação 

Promocional do Espírito Santo (MEPES) e Comissão dos Assentados e pais.  

A proposta inicial de educação se tornou realidade. Como em outros estados, o 

MST já desenvolvia algumas experiências alternativas de educação, surgiu a obrigação 

de colocar em comum o que se fazia dentro de outras escolas, com a proposta da 

realização de um Seminário para colocar em comum estas experiências: o “I Seminário 

Nacional de Educação em Assentamentos” aconteceu em julho de 1987, no município 

de São Mateus, com o tema central: “O que queremos com as Escolas dos 

Assentamentos/Acampamentos”. 

 Mais de sete estados participaram deste seminário, onde foram propostas várias 

linhas políticas e se definiram os objetivos e os princípios norteadores das Escolas dos 

Assentamentos/Acampamentos no Brasil. Neste seminário, foi proposto um espaço para 

a troca de experiências e para a reflexão sobre o papel da educação para o 

fortalecimento da luta dos trabalhadores, formado assim um Coletivo Nacional de 

Educação do MST, com a participação de um representante de cada estado presente 

no seminário, ao qual seriam incorporados membros representantes dos estados da 

federação, à medida que estes fossem avançando na área de educação nos 

assentamentos. 
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 O avanço e crescimento do MST no estado exigiam uma melhor conexão entre 

os assentamentos. Um encontro foi realizado em setembro de 1988, em Pedro Canário, 

criando assim uma Equipe Estadual de Educação, composta por representantes dos 

assentamentos que possuíam escola. Com a mudança na estrutura organizativa do 

MST, no ano se 1989, a Equipe Estadual de Educação passa a ser o “Setor de 

Educação”. 

 Essa alteração se deu exclusivamente em afinidade à nomenclatura, já que a 

conexão com o MST, através da direção do trabalho político-pedagógico, já vinha se 

consolidando, materializando sua organização no estado. A elaboração teórica dos 

princípios filosóficos e pedagógicos da educação do MST foi sistematizada a partir das 

discussões que envolviam famílias, educandos e educadores, utilizando o diálogo 

através da organicidade do trabalho. 

 O acompanhamento político pedagógico das escolas se dava a partir da 

organização do trabalho desenvolvido no âmbito do MST. Este jeito de organizar estava 

estruturado da seguinte forma: cada escola indicava dois representantes para formar o 

Setor Regional, e este designava dois membros para compor o Setor Estadual, que por 

sua vez, nomeava dois representantes para o Setor Nacional. O Setor Estadual 

tinha/tem a tarefa de orientar, proporcionar a formação político pedagógica dos 

educadores e educadoras, educandos e educandas, famílias e comunidades em áreas 

de Reforma Agrária do MST/ES, fazendo intercâmbio entre os órgãos governamentais 

e os assentamentos. Para avançar nas proposições, era necessário garantir a 

elaboração de materiais para o subsídio das escolas e da organização, partindo do 

acúmulo de experiências desenvolvidas nas referidas escolas. 

Ressaltamos que o acompanhamento pedagógico das escolas sempre foi um 

desafio para o Setor de Educação do MST-ES. A partir de muitas reivindicações junto à 

SEDU, em 2006 conquistamos a contração de um grupo de sete educadores para 

atuarem como coordenadores das escolas. Esses coordenadores tinham um vínculo 

com a sala de aula de 25 horas e mais 25 horas para desempenharem o papel de 

coordenação. A ação desses coordenadores se deu não em escolas isoladas, mas em 

agrupamentos de escolas chamados Polos. Inicialmente, foram constituídos sete Pólos: 

Regional Valdício Barbosa; Regional Saturnino Ribeiro dos Santos; Regional Quilombo 
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dos Palmares; Regional Francisco Domingos Ramos; Regional Serrana; Regional José 

Marco de Araújo e Regional Índio Galdino.  

Este acontecimento se deu através das conquistas, mas apesar disso, algumas 

dificuldades pertinentes das escolas ainda permanecem, resultando assim, na 

necessidade de ampliação do número de Coordenadores. As negociações com a SEDU 

continuaram e em 2012, houve a ampliação do número de Coordenadores, quando 

foram contratados 15 educadores para acompanhar as 24 escolas existentes naquele 

período. 

O que se deve ressaltar é que a proposta de educação do MST foi uma 

construção coletiva que se consolidou através da pratica dos sujeitos envolvidos neste 

processo, construído através da luta política dos que sonharam/sonham e 

acreditaram/acreditam na possibilidade de mudar uma realidade. 

 

4.1 A EDUCAÇÃO NO ASSENTAMENTO SEZÍNIO FERNANDES DE JESUS: A 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO DAMIÃO TRISTÃO 

PURINHA 

 

As informações apresentadas abaixo foram retiradas do PPP da escola Paulo 

Damião Tristão Purinha, e as contribuições de Souza (2005). A escola foi criada em 

2008, através de uma discussão envolvendo as famílias assentadas e o Setor Estadual 

de Educação do MST, que sentiram a necessidade de uma escola do/no campo com 

direito de todos ao acesso e à permanência na escola, que incluísses suas lutas, 

territórios, concepções de natureza e família, arte, práticas de produção. 
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Figura 13: Assembleia das famílias,  em momento de formação  e encaminhamentos, no pré-

assentamento.           

Fonte: Vladimir Filho, em 23 /11/2008.     

 

Há também a necessidade de organização social, trabalho, dentre outros 

aspectos locais e regionais que compreendem as especificidades de um mundo rural/no 

campo, em contraposição à chamada “educação rural” que sempre foi instituída pelos 

órgãos oficiais e que tem como propósito a escolarização como instrumento de 

adaptação do ser humano à produção e tendo sido um elemento que contribuiu 

ideologicamente para provocar a saída dos sujeitos do campo para se tornarem 

operários na cidade.  

Devido a seu histórico em geral, a maioria das famílias, por não possuírem nem 

apenas o Ensino Básico, decidem lutar para permitir que seus filhos (a) não passem por 

estas situações. Assim, as famílias decidem e criam o Setor de Educação dentro do 

assentamento, que encaminhou a constituição da escola.  

No pré-Assentamento, onde não havia um prédio escolar, adaptou-se um antigo 

curral existente na fazenda para servir como escola e, com doações das famílias e 
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comunidades vizinhas, foi criada a escola: a educação formal chega aos Sem 

Terrinhas2.  

 

Figura 14: Currais antigos da fazenda que serviram de escola.   

Fonte: Vladimir Filho, em 23 /11/2008.    

 

  

 

 

2 Sem terrinhas são as crianças que pensam a partir do seu nascimento, que possuem capacidade de 

buscar conhecimentos críticos sobre sua realidade vivenciada com as famílias em sociedade. Isto é um 
pensamento político que faz parte da cultura, das arte, das emoções nos questionamentos dos por- quês. 
Crianças críticas são crianças que quando recebem uma notícia, têm condições de analisar além ou até 
mesmo ir contra fazer questionamentos, perguntas. E com isto, tenham a  capacidade de lutar em busca 
do diferente e das igualdades sociais. 
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Figura 15: Antigo barracão de Curral da fazenda, espaço adaptado para a escola Paulo Damião Tristão 

Purinha, no Pré - Assentamento.  

Fonte: Carlos Alberto, em 08/05/2009.  

 

 

 

  

Figura 16: Espaço adaptado para a escola, no Pré - Assentamento.  

Fonte: Carlos Alberto, em 08/05/2009.  

 

Figura 17: Turmas de 1ªa 4ª série no Pré-assentamento.                                                    

Fonte: Vladimir Filho, em 03/05/2008.      

  

A primeira educadora da escola foi Rita de Cássia Zucolotto de Almeida, 

moradora de uma comunidade vizinha, que trabalhou com uma turma multisseriada de 

1ª a 4ª série, com aproximadamente 22 educandos.  
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Oficialmente, a EEUEF Paulo Damião Tristão Purinha foi criada pela Portaria 135-

R de 30/10/2008. Seu nome é em homenagem a um companheiro de luta, que passou 

sua vida toda em defesa da Reforma Agrária, é foi assassinado em uma emboscada no 

município de Linhares, em junho de 1989.  

 

 

Figura 18: Turma de 1ª a 4º série com a educadora. 

Fonte: Edimar dos Santos Ameilio, em 09/07/2008.     

  

 Em 2009, com o aumento do número de crianças no Assentamento, houve a 

necessidade de se criar uma nova turma. Assim, a sala de 1º Série a 2ª série, com 22 

educandos, permaneceu com a educadora Rita; e a turma de 3ª e 4ª séries, com 20 

educandos, foi assumida pela educadora Joelma Souza de Oliveira. 
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Figura 19: Turma de 1ª e 2ª série.                                          

Fonte: Vladimir Filho, em 06 /03/2009. 

 

As crianças que frequentam a 5ª a 8ª série estudam na Escola Família Agrícola 

de Marilândia e escolas de Linhares, e algumas do Ensino Médio estudam na Escola 

Família Agrícola de Rio Bananal ou em escolas do município. O município oferece 

transporte escolar para as crianças, jovens e adultos que necessitam estudar. Existe, 

também, a opção de frequentar no Centro Estadual de Educação de Jovens e Aduto 

(CEEJA) na sede do Município.  

A merenda escolar, neste período, era fornecida pela Prefeitura do município de 

Linhares-ES e preparada por uma mãe voluntária (Gildete Gonçalves Souza) que 

preparava os alimentos na sua própria casa (barraco de lona) e os trazia para a escola, 

em carrinho de mão. 

Também em 2009, iniciou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

PROJOVEM CAMPO, projeto de formação continuada dos educandos jovens do campo, 

Saberes da Terra Capixaba, “Experiências que Brotam da Terra”, dando oportunidade 

aos jovens, em dois, anos, jovens entre 18 e 29 anos, de terminarem seus estudos do 

Ensino Fundamental e profissionalizante em Agricultura Familiar.  
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Figura 20: Primeira Turma do Projovem Campo, Saberes da Terra, no Pré Assentamento.    

Fonte: Carlos Alberto, em 08 /08/2009. 

 

Em 2010, a escola continuou com duas turmas, porém a educadora que assumiu 

o 1ª e 2ª série foi Sirlene Rekel da Silva Cardoso, com 26 educandos e, permanecendo 

Joelma com a 3ª e 4ª séries, com 23 educandos. 

No Pré Assentamento, a escola não havia recebido nenhum material didático, 

apenas alguns livros doados, com os quais organizou uma biblioteca num espaço 

improvisado, organização realizada pela equipe do Projovem Campo. E no mês de 

outubro de 2010, foram entregues carteiras novas, enviadas pela Secretaria de Estado 

da Educação - SEDU. 
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Figura 21: Baração de Currais, adaptado para Biblioteca.                                   

Fonte: Carlos Alberto, em 03/ 11/2009. 

 

Figura 22: Baração de Currais, adaptado para Biblioteca.                                   

Fonte: Carlos Alberto, em 03/ 11/2009. 

 

A luta pela educação no Assentamento não se restringe às séries iniciais. Vai 

além, até a conquista da Educação do/no Campo, e pensando na continuidade dos 

estudos e na permanência dos educandos no Assentamento na época, almeja a criação 

das turmas de 5ª a 8ª séries. 

Em janeiro de 2011, houve a necessidade da mudança da escola para outra área 

provisória, construída pelos educadores e comunidade para atender os educandos/as 

do 1º ano ao 9º ano, devido à mudança das famílias para os lotes definitivos. Sai então 

a portaria do Ato de Transformação do Ensino Fundamental completo: Portaria: 050-R, 

de 13/06/2011- D. O: 14/06/2011, Lei N° 9394/1996 Resolução CEB/CEB N° 2/1998. 
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Figura 23: Baração de antigos Currais, para  adaptação de salas de aulas, próximos aos lotes de terras.                                  

Fonte: facebook.com, Em outubro de 2011 

 

A escola mudou-se para outra área provisória no mês de janeiro de 2011, 

construída pelos educadores e pela comunidade para atender os educandos/as do 1º 

ano ao 9º ano. Saindo a portaria da ampliação do prédio, no início de abril, a SEDU 

iniciou a construção de um novo prédio de cimento com quatro salas, mas imprópria 

para o uso, por alguns motivos: a falta de construção dos banheiros; cozinha; refeitório; 

biblioteca; sala de informática; energia elétrica, água encanada; cozinheira. Mesmo com 

todas estas dificuldades, a Escola trabalhava em pleno funcionamento. A merenda era 

feita pelos educadores, com contribuições dos pais dos educandos (as).    

A equipe tinha demandas de uma construção completa do prédio escolar, porém 

foi oferecido um projeto de construção de quatros salas de PVC (concreto no meio das 

laterais de PVC). No começo, a equipe e a comunidade não aceitaram, pois este projeto 

não comtemplava as necessidades escolares, mas por falta de opção, foram obrigados 

a aceitar, senão, ficariam sem escola.  

 A Escola Estadual de Ensino Fundamental “Paulo Damião Tristão Purinha” 

funciona desde 2012 em quatro salas de PVC prédio construído pela SEDU e a 

comunidade/equipe construiu uma cozinha de madeira, com materiais antigos da 

fazenda, e dois banheiros por meio de doações para as construções. Na comunidade, 

pedreiros e ajudantes é o que mais tem, é não nenhum sacrifício tirar momentos para 

contribuir na construção.  Neste espaço; secretaria, funcionam a cozinha e os banheiros. 
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Figura 24: As 4 salas existem, com os dois banheiros atrás, no espaço da escola (Educando do 5º ano: 

André Lucas).  

Fonte: Sirlene Cardoso, em 13/11/1013. 

 

Em 2013, no final do de agosto, devido ao processo de muita luta, persistência e 

denúncias ao Ministério Público, sai a liberação da Obra de Ampliação e Reforma da 

EEUEF Paulo Damião Tristão Purinha.  

  

 

Figura 25: Reinauguração da escola Paulo Damião Tristão Purinha, com as 4 salas existentes, mais o 

Pátio Coberto.  

Fonte:  Equipe da escola, em 14/11/2014 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Figura 26: Reinauguração da escola Paulo Damião Tristão purinha, prédios novos, sala administrativa; 

sala de professores; almoxarifados; salas de recurso e computação.  

Fonte: equipe da escola, em 14/11/2014. 

 

 

 

Figura 27: Reinauguração da escola Paulo Damião Tristão Purinha, com os prédios novos.  

Fonte: Equipe da escola, em 14/11/2014. 
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Houve a liberação para a construção de reforma e ampliação do prédio escolar, 

no qual a escola foi contemplada com algumas necessidades e construções: refeitório 

com quatro banheiros com acesso a deficientes; cozinha incluindo duas dispensas; sala 

de secretaria, professores; dois almoxarifados; sala de computação; sala de recursos 

especiais; castelo para caixa d’água com reservatório; parque infantil; pátio coberto; 

reforma das quatros salas antigas; área cercada; terreno gramado com plantio de 

árvores ao redor.  

 

Figura 28: Construção do Parquinho da escola Paulo Damião Tristão Purinha, com os prédios novos.  

Fonte: equipe da escola, em 14/11/2014. 

Figura 29: Reinauguração da escola Paulo Damião Tristão Purinha, com os prédios novos. 

Fonte: Equipe da escola, em 14/11/2014. 
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Figura 30: Projeto arquitetônico da Escola Paulo Damião Tristão Purinha.  

Fonte: Leonardo de Assis Barbosa. No dia 11 de novembro de 2013. 

 

Com o passar do tempo, vem ocorrendo o distanciamento entre a escola e a 

comunidade, tendo em vista amplos motivos, que pode ser realidades internas; da 

equipe escolar obrigações burocráticas para responder ao Estado e com aprendizagem 

dos educandos (a). Por outro lado, as famílias, em pleno começo do assentamento, 

tinham grandes dificuldades financeiras. Os diálogos entre escola e comunidade cada 

vez cresciam mais, trazendo uma enorme preocupação para todos os sujeitos, para a 

família, a escola e os educandos - que deixavam de desfrutar de um espaço construído 

no coletivo e em seu próprio local, para ser em iludidos nas escolas urbanas. E para os 

educandos (a) que permanecem na escola, ficam cada vez pior as divergências e o 

desrespeito entre educandos e educadores que não se sentem como parte do ambiente 

escolar, que deveria ser um local de acolhida. 

Isto são consequência de uma educação ideológica, uma educação que 

neutralizar o sujeito camponês à busca autonomia de sua realidade, trazendo resultados 

como: autoestima; conquistas; organização coletivas; busca por direitos.  

A compreensão da família e educandos sobre a identidade escolar é o poder do 

Estado pressionando sua existência, tornando cada vez mais difícil sua presença na 

escola.  Há uma grande preocupação em relação a nossas conquistas, e em se tratando 

da escola é da localidade que pertencemos. 

Entre um ano e dois anos, o número de aluno alterou, seguindo a necessidade 

de ampliação das salas. Já que o governo não cumpriu com suas promessas de ampliar 

a sala de computadores, com oitos computadores funcionando, foi preciso readequar as 

salas aos educandos construindo paredes no meio das salas de recurso e computação, 

transformando as duas em quatro salas. Em processo aconteceu através da equipe e a 

comunidade, trabalhos realizados aos finais de semanas, em coletivos. 

Entre 2012 a 2018, as gestões da coordenação eram de responsabilidade de 

membros da comunidade e 90% dos educadores estavam também inseridos na 

comunidade. Mas hoje, a gestão não é a mesma, ou melhor, funciona ao contrário. A 
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conquista foi coletiva, entre comunidade e escola, em prol de um único objetivo, a 

aprendizagem dos educandos (as). A facilidade da comunidade intervir no ambiente 

escolar era bem natural, de forma interativa e harmônica. Dissemos “era” porque a 

realidade hoje é bem diferente. 

O funcionamento atual varia entre 110 educandos (a), com 16 funcionários, sendo 

9 professores de 6º ao 9º ano, 3 professores de 1º ao 5º ano, 1 cuidador (a),1 professor 

(a) na sala de recursos, 1 auxiliar de limpeza, 1 servente e 1 pedagoga e 1 professor no 

EJA. A escola está com um quadro de estudantes variados, com total de 132 educandos 

e educandos, e 19 educandos/as na Rede Municipal na pré-escola que está provisória, 

próximo à entrada do assentamento, com duas turminhas de quatro e cinco anos, e com 

projeto de se juntar com a escola Paulo Damião Tristão Purinha. No quadro abaixo, 

vejamos as distribuições dos turnos e capacidade de matrículas, sendo que no atual 

momento funcionam as seguintes turmas:  

 

Turnos Ano/Séries/Turmas Número de 

alunos 

Horário 

Matutino 1º Ano a 5º ano  76 07h às 11:55 h 

Integral 6º ao 9º ano 34 

 

07h às 16:55 h (segundas e 

sextas:07às 11:55)h 

Ed. 

Infantil  

Pré-Escola 

  

19 07h ás 11:20 h 

EJA Noturno (1º 

seguimento) 

14 18 às 22:10 h 
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Figura 31: Assembleias de alunos/professores  e comunidade em diálogo com a superintendência de  

Linhares.                                                                                                        

Fonte: Adriana. Silistrino        

 
Figura 32: Ornamentação da Mística, em Assembleias de alunos/professores  e comunidade em 

diálogo com a Superintendência de Educação, Linhares.                                                                                                        

Fonte: Adriana, Silistrino, em novembro de 2018   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa constatou-se que havia uma 

necessidade de resgatar o histórico da construção da escola em conjunto com as 

famílias e o Setor Estadual de Educação do MST. Trabalhando a educação do campo a 

ser adequado as realidades, assegurando os conteúdos e as metodologias aplicados 

nas demandas da comunidade, incluindo lutas territoriais, concepções da natureza, arte, 

práticas de produção, organização social, o trabalho, aspectos locais e regionais, nas 

relações a opressão do estado frente à escola/comunidade.  

Dessa maneira, era importante estudar o tema da Inter-relação entre escola-

comunidade: um estudo sobre a experiência da escola estadual de ensino fundamental 

Paulo Damião Tristão Purinha situado em um contexto de luta pela terra e organização 

do MST. Por isso a trajetória percorrida e que agora ao final deste trabalho posso afirmar 

que foi relevante e prazeroso desenvolver essa pesquisa que não se encerra aqui, mas, 

nos convoca a continuar a luta por uma sociedade justa, solidária em que a educação 

emancipatória seja de fato implementada. 

Diante disto a pesquisa teve como objetivo geral refletir acerca da importância e 

necessidade da inter-relação entre escola-comunidade no Assentamento Sezinio 

Fernandes de Jesus, Município de Linhares/ES. Constata-se que a presente 

investigação deu conta de atingir os objetivos previstos, resgatando e reconstruindo a 

trajetória histórica do MST e a construção da escola no assentamento, abordadas nos 

Capítulos II e III, com o objetivo de resgatar o histórico da comunidade, e apresentar a 

educação em Assentamentos da Reforma Agrária no Estado do Espírito Santo.   

E os objetivos específicos iniciais eram pesquisar a origem da escola no 

Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus e as relações que existentes entre escola e 

comunidade. Para tanto, partimos dos elementos históricos do assentamento com o 

surgimento da escola e trazendo as relações existente na comunidade e escola, contado 

pelos sujeitos da pesquisa, presente no capitulo IIII.  Que traz também o segundo 

objetivo especifico, que era compreender os processos de diálogo, a interação e o 

trabalho conjunto entre escola e comunidade.  
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Já terceiro objetivo especifico que é socializar com a comunidade os resultados 

obtidos, foi dialogado entre a escola e comunidade, através dos núcleos de base da 

comunidade e na assembleia de pais/responsável na escola foram trazidos no capítulo 

IV. 

A pesquisa partiu da hipótese de que se existisse uma relação entre escola e 

comunidade, as aprendizagens dos educandos teriam outra visão de mundo, tanto nas 

salas de aulas quanto nas comunidades gerais, isto foi demonstrado bem no primeiro 

capítulo, onde os autores trazem claramente este desafio. 

O problema de fato foi concluído, a partir de quais são os benefícios a serem 

alcançados, a partir de um trabalho integrado, entre escola e comunidade? Na 

conjuntura atual, quem são os sujeitos a serem transformados? Como esta 

transformação traz benefícios a escola, assentamento e comunidade? 

A metodologia foi realizada através das Entrevistas Semi estruturada, onde cada 

sujeito da pesquisa foram os professores/coordenação, pais/ responsáveis, militantes 

do movimento/ pessoas inseridas na comunidade e grupos de alunos ou ex-alunos. 

Diante da metodologia proposta, percebe-se que o trabalho poderia ter sido 

realizado uma coleta de dados com quatro perguntas especificas e com a quantidade 

de sujeitos da pesquisa mais reduzido com apenas três pessoas de cada grupo; escola/ 

comunidade/ pais/responsáveis/ alunos e representante da militância.  

Pois diante da limitação de tempo, só foi possível analisar algumas perguntas 

com poucas pessoas, e as perguntas ficaram muito repetitivas, e o foco ficou mais 

voltado ao ambiente da escola.   

Os desafios encontrados foram grandes, desde a limitação do tempo e recursos 

financeiros para buscar mais elementos para a pesquisa e a compreensão sendo 

proposto pela comunidade e escola. Estando com um papel importantíssimo após 

conseguir refletir sobre esta realidade entre comunidade e escola, sendo possível 

compreender as estratégias que estão impostas para as escolas do campo, em especial 

no assentamento Sezinio.    

Esta pesquisa me proporcionou perspectivas na visão para educação do campo 

e do assentamento; pude conhecer e perceber que a educação parte da necessidade 

do sujeito e nas demandas das comunidades, a partir daí é possível ampliar vários 
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horizontes nas áreas do conhecimento, e isto a educação do campo me proporcionou: 

só a partir do conhecimento, da organização e das lutas é que teremos condições de 

transformar a escola, a educação e a sociedade.  

A partir da pesquisa, percebe-se e compreende-se, que precisamos resgatar 

nossas culturas, anseios, costumes, conhecer de fato a nossa origem e nos orgulhar por 

fazer parte deste processo e lutar por dias melhores, não meu, mas de toda a 

comunidade que está ao meio redor, valorizando nossas conquistas, apresentando para 

as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer e valorizar este espaço.  

Esta pesquisa traz o histórico do assentamento e isto precisa ser apresentado 

aos sujeitos que fizeram e fazem parte deste processo para manter a memória da luta 

e da resistência, defendendo essa importante conquista, da terra e da educação pelas 

novas gerações. 

Concluo este trabalho com a convicção de que precisamos fortalecer as relações 

entre Escola e Comunidade inclusive como forma de defender as conquistas de uma 

educação pública, de qualidade e colada com os desafios da realidade dos assentados 

e pequenos agricultores que buscam a transformação da escola e da sociedade. 
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APÊNDICE 

Roteiro de entrevistas na comunidade do assentamento Sezinío Fernandes de 

Jesus. 

 

           A educação do campo parte da necessidade onde a escola se – insere na 

comunidade. Historicamente o método de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras e 

pela superação do sistema capitalista. A escola do campo tem o papel fundamental de 

contribuir para a formação coletiva, isto vai depende da forma pela qual a escola esteja 

integrada ao mundo do trabalho e as organizações políticas e culturais dos 

trabalhadores do campo. Para dialogar neste desafio, precisamos conhecer nossos 

espaços, no qual estando inseridos. 

 

 Como é a relação entre a escola e comunidade? 

 Quais relações são estabelecidas entre a escola e a comunidade e como se 

manifestam essas relações? 

 Os professores participam ou contribuem na comunidade? 

 Por que é importante desenvolver esta relação entre escola e comunidade? 

 Como melhorar a relação da escola e comunidade?  

 A relação contribui no desenvolvimento da comunidade? De que Maneira? 

 Como fortalecer esta relação entre escola e comunidade e vice-versa? 
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ANEXOS 

QUADRO 23 Histórico do processo de desapropriação e criação do Projeto de 

Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus 

PERÍODO PASSOS DO PROCESSO DE DESAPRORIAÇÃO E CRIAÇÃO 
DO ASSENTAMENTO 

  

Novembro/1995  Abertura do processo administrativo na Superintendência 
Regional do INCRA (INCRA-ES).  

Junho/1996.   Primeiro laudo técnico de vistoria preliminar elaborado por 
servidores do INCRA-ES, classificação da propriedade como 
“grande propriedade improdutiva” e proposta de assentamento 
de 139 famílias, com área aproximada de 8 ha por família.  

  

Julho/1996 Suspensão do processo por decisão liminar da 4ª vara da 
Justiça Federal do ES.  

Outubro/1997  Primeira ocupação da fazenda pelo MST estadual, com 350 
famílias, em uma ação articulada em escala nacional. 

Novembro/2004 Liminar favorável ao prosseguimento do processo administrativo 
(Tribunal Regional Federal (TRF) no Rio de Janeiro). 

Dezembro/2004 Requerimento de licença prévia protocolado pelo INCRA junto 
ao órgão ambiental estadual com a previsão de assentamento 
de 236 famílias. 

Novembro/2005 Segundo laudo técnico de vistoria preliminar e classificação da 
propriedade como “grande propriedade improdutiva” pelo 
INCRA-ES. 

Março/2006 Sentença definitiva favorável ao prosseguimento do processo, 
proferida pelo TRF-RJ. 

Outubro/2006 Publicação do Decreto declaratório de interesse social para fins 
de reforma agrária (Presidência da República); 

Novembro/2006 Vistoria para avaliação do imóvel para cálculo de indenizações 
aos proprietários por peritos do INCRA no ES; Estudo de 
estratificação ambiental, zoneamento agroecológico e indicação 
de ocupação sustentável do assentamento realizado pelo setor 
de meio ambiente do INCRA-ES. Proposta do assentamento de 
76 famílias, com área média de 5 ha por família. 

Setembro/2007 Apresentação de relatório de viabilidade de implantação do 
assentamento por equipe técnica do INCRA-ES especificamente 
constituída para este fim indicando a destinação da área a 100 
famílias beneficiárias. 

Janeiro/2008 Abertura de ação judicial de desapropriação pela Procuradoria 
Federal do INCRA-ES junto à Justiça Federal no estado. 

Fevereiro/2008 Transferência do domínio do imóvel para o INCRA por decisão 
da Justiça Federal do ES. 

Março/2008 2008 Acampamento de cerca de 30 famílias do Movimento na 
área ao lado da sede da fazenda, à beira da rodovia; 

Junho/2008 Concessão da licença prévia pelo órgão ambiental estadual para 
a criação do assentamento com capacidade para 100 famílias. 

 Junho/2008 Publicação da Portaria de criação do assentamento pela 
Presidência do INCRA (Brasília); 
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Julho/2008 Notificação administrativa do arrendatário ocupante pelo INCRA-

ES para que desocupasse o imóvel e retirasse o gado das áreas 
de preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL). 

Agosto/2008  Operação de desocupação do imóvel (INCRA, IBAMA, Polícia 
Ambiental); 

Setembro/2008 Cadastramento pelo INCRA das famílias beneficiárias do 
assentamento selecionadas pelo MST. 

Julho/2009 Conclusão da elaboração do Plano de Desenvolvimento do 
Assentamento (PDA) SFJ, produzido pela cooperativa de 
serviços de assistência técnica vinculada ao MST. 

  

PERÍODO PASSOS DO PROCESSO DE DESAPRORIAÇÃO E CRIAÇÃO 
DO ASSENTAMENTO 

Dezembro/2010 Conclusão da demarcação das áreas de uso da fazenda 
realizada conjuntamente pelo INCRA e pela cooperativa de 
assistência técnica ligada ao Movimento, e posterior entrada das 
famílias nos seus respectivos lotes. 

Fonte: http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/4326/1/tese_6437_.pdf 
 
 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/4326/1/tese_6437_.pdf
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PE RIO PRETO ITAÚNAS 25/06/1985 C. da Barra 30 EEUEF São Benedito 01/03/1986 EF Anos Iniciais 7 2 X  

PA PONTAL DO JUNDIÁ 16/02/1986 C. da Barra 48 EEEF Assentamento União 01/03/1986 EF Completo, EE e EI 77 11 X  

PA VALDÍCIO B. DOS 

SANTOS 

09/04/1996 C. da Barra 89 EEEF Valdício Barbosa dos 

Santos 

1996 EF Completo, EJA, 

EE e EI 

108 15 X  

PA PAULO VINHAS 05/12/1996 C. da Barra 63 EEEF Córrego do Cedro 1997 EF Completo, EJA, 
EE e EI 

134 16 X  

PA SEZÍNIO FERNANDES DE 

JESUS 

04/06/2008 Linhares 100 EEEF Paulo Damião Tristão 

Purinha 
2008 EF Completo, EJA. 

EE e EI 

118 15 X  

PE BELA VISTA 14/07/1985 Montanha 34 EEPEF Bela Vista 1986 EF Anos Iniciais, EE 

e EI 

23 3 X  

PE FRANCISCO D. RAMOS 23/06/1988 Montanha 25 EEUEF Francisco Domingos 

Ramos 

1988 EF Anos Iniciais e 

EJA 

15 3 X  

PA ADRIANO MACHADO 10/01/2005 Montanha 74 EEEF Paulo Freire 2005 EF Anos Iniciais, EJA 
e EI 

64 7 X  

PA OZIEL ALVES 10/01/2005 Montanha 55 EEUEF Rosangela Leite 

Alves 

2005 EF Anos Iniciais e EI 21 3 X  

PA PIP-NUCK 18/06/1987 Nova Venécia 50 EEEF Padre Josimo 1987 EF Anos Iniciais 15 2 X  

PE 13 DE MAIO 15/05/1989 Nova Venécia 45 EEPEF José Antônio da Silva 
Onofre 

1990 EF Anos Iniciais, EJA 
e EI 

41 6 X  

PA GAVIÃOZINHO 11/07/1991 Nova Venécia 25 EEUEF Fazenda Jacutinga  EF Anos Iniciais 9 2 X  

PA CELESTINA 26/12/1997 Nova Venécia 31 EEUEF Assentamento Ouro 

Verde 

1998 EF Anos Iniciais 11 2 X  

PA MADRE CRISTINA 06/07/2005 Pancas 35 EEUEF Madre Cristina 2008 EF Anos Iniciais 11 1 X  

PA CASTRO ALVES 05/05/1988 Pedro Canário 129 EEEF Três de Maio 1988 EF Completo, EJA, 

EE e EI 

159 17 X  

PE NOVA VITÓRIA 17/02/1986 Pinheiros 32 EEEF Margem do Itauninhas 1987 EF Completo e EI 56 12 X  

PA OLINDA II 04/02/1997 Pinheiros 87 EEEF Saturnino Ribeiro 

Santos 
1997 EF Completo, EJA e 

EI 

81 15 X  

PA MARIA OLINDA 29/08/1997 Pinheiros 71 EEPEF Maria Olinda de 

Menezes 

1999 EF Anos Iniciais, EJA 

e EI 

49 7 X  

PA OTAVIANO R. DE 

CARVALHO 

29/04/2002 Ponto Belo 98 EEUEF Octaviano R. de 

Carvalho 

 EF Anos Iniciais, EJA 

e EI 

50 7 X  

PA TOMAZZINI 31/12/1997 Santa Tereza 39 EEPEF Maria Julita 1998 EF Anos Iniciais, EJA 28 4 X  
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e EI 

PA ADÃO PRETO 04/01/2010 São Gabriel da 
Palha 

39 EEUEF Assentamento Adão 
Preto 

20/02/2013 EF Anos Iniciais 11 2 X  

PE CÓRREGO DA AREIA 05/09/1984 São Mateus 31 EEEF XIII de Setembro 1984 EF Completo, EJA e 

EI 

95 13 X  

PE VALE DA VITÓRIA 19/05/1986 São Mateus 39 EEPEF Vale da Vitória 24/02/1986 EF Anos Iniciais e EI 60 5 X  

PA GEORGINA 12/11/1986 São Mateus 81 EEEF 27 de Outubro 1986 EF Completo e EI 80 14 X  

PA JUERANA 12/05/1987 São Mateus 18 EEUEF Padre Ezequiel 1987 EF Anos Iniciais 14 2 X  

PA ZUMBI DOS PALMARES 13/12/1999 São Mateus 151 EMEF Zumbi dos Palmares  EF Completo, EJA e 

EI 

182 15  X 

OBS.: 188 educadores atuam nas escolas, alguns atendem 

mais de uma escola. 

  Total 1519 201 25 1 

        


