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Engenheiro Maia: o dia-a-dia de conquistas de uma escola 
 

Suzana Lopes Salgado Ribeiro1 
 

Apresentação 
 

Penso ser apropriado iniciar esse texto dando ênfase à cultura 
camponesa. Não sou uma pessoa nascida, nem criada  no campo, talvez por 
isso, com o olhar do estranho pude me encantar, ao descobrir as pessoas que 
encontrei. Pessoas impregnadas de um modo de vida tão diverso do meu. 
Pessoas que me ensinaram muito mais do que posso transmitir nas reflexões 
presentes nesse texto. Dentre tantas coisas, ensinaram-me o significado de ser 
culto. Fizeram entender que ser culto está relacionado com estar pleno de 
cultura. Mas não é fácil se encontrar repleto de cultura, para isso é preciso ter 
antes cultivado. E isso, é o que eles fazem todos os dias.  

Iniciei esse texto com essa reflexão pois ele vai tratar de uma 
pesquisa sobre educação, e muitas vezes nos enganamos pensando que ter 
acesso à escolarização é a única forma de se ter acesso à cultura e ao saber.  

A luta, aqui emblemada, é por uma educação que respeite essa 
cultura que já é parte da vida dessas pessoas, que utilize-se dos saberes já 
apropriados e possibilite a elas um ampliar de horizontes que às coloque em 
contato com outras formas de cultura. Para que, maravilhados possam ver o 
quanto já sabem do mundo e o quanto ainda se pode aprender.  

Motivados por ampliar a escolarização dos adolescentes do campo, 
Unicef – Fundo das Nações Unidas para Infância - e MST – Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra - se uniram para a realização de uma 
pesquisa que busca traçar um perfil de algumas experiências pedagógicas de 
escolas rurais. A mim coube falar sobre uma escola estadual rural, localizada 
no município de Itaberá, sudoeste do Estado de São Paulo. O trabalho de 
contato com a escola teve início em maio de 2003, mas meu envolvimento com 
a comunidade de assentados do Projeto de Assentamento Pirituba II (PA 
Pirituba II) veio sendo constituído desde o ano de 19992. Dessa experiência 
pode-se perceber que a  história dessa escola foi escrita juntamente à 
conquista das terras da antiga Fazenda Pirituba.  

A escola estudada se localiza em uma área muito próxima à terceira 
área de assentamento regularizada da antiga Fazenda, a primeira área 
efetivamente conquistada pela luta do movimento popular organizado. E esse 
fato é marcante, dada constante e histórica participação da comunidade no 
contexto escolar. Assim cabe fazer um histórico de todo o processo de 
territorialização da comunidade nas terras onde hoje residem, na tentativa de 
contribuir para a constituição de uma história daquele lugar e das conquistas 
que se fizeram presentes no cotidiano da escola. 

                                                           
1
 Pesquisadora da realidade do campo, professora de História e Doutoranda pelo programa de História 

Social da Universidade de São Paulo. 
2
 Dessa convivência com a comunidade resultaram dois trabalhos, a gravação do CD “Movimento no Ar”, 

com músicas compostas e cantadas por assentados (GARCEZ, RIBEIRO & SANTOS, 2001) e um texto 

sobre a convivência familiar, levando em conta as questões de gênero, geração e trabalho (RIBEIRO, 

2002). 
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Breve histórico da conquista da Fazenda Pirituba* 

 
Os 17.420 ha da Fazenda estão situados nas zonas rurais dos 

municípios de Itapeva (maior cidade, com 83 mil habitantes), Itaberá e Itararé. 
Esses municípios localizam-se numa das regiões mais pobres do estado, 
conhecida como ramal da fome. Altos índices de mortalidade infantil, hospitais 
insuficientes, poucas estradas - a maioria intransitáveis – constituem a 
realidade do PA Pirituba II. Nos últimos 50 anos, a região passou por uma 
transição da pecuária para a agricultura, sendo hoje responsável por uma das 
maiores colheitas de feijão do Estado, principalmente pela produção dos 
assentamentos. A área cultivada faz com que moradores daquela região do 
estado afirmem “não somos pobres, somos desassistidos”.3 

O direito de plantar nas terras do primeiro assentamento da Fazenda 
Pirituba foi resultado de uma luta de mais de dois anos, muito violenta, que 
custou barracos derrubados, ameaças de pistoleiros e da polícia. Mas a história 
da Pirituba não começou aí. Foi um longo processo, que se estendeu por mais 
de três décadas de idas e vindas. A área foi alvo dos mais diversos tipos de 
políticas agrárias pensadas pelo Governo do Estado de São Paulo. Inicialmente 
pensou-se uma política de colonização, privilegiou-se o plantio de trigo, depois 
a criação de gado, até que por fim instalou-se uma política de assentamento.  

A Fazenda Pirituba até 25 de março de 1950 pertencia à Companhia 
Agropecuária Angatuba, mas foi recebida pelos bancos oficiais por execução 
de hipoteca, pois a companhia não tinha como saldar suas dívidas4. Assim, o 
governo estadual se tornou proprietário da fazenda com o objetivo definido por 
lei de ser uma área produtora de trigo. O governador Adhemar de Barros, por 
acreditar que apenas europeus dominavam a técnica desse plantio, mandou 
buscar na Itália o engenheiro agrônomo Lino Vincenzi, com quem fez um 
contrato garantindo financiamentos e a concessão do uso da terra. Porém, o 
acordo não foi cumprido, e as terras foram arrendadas a parentes e amigos do 
engenheiro agrônomo.  

Em 1962, o governo Carvalho Pinto tentou reaver a Fazenda, mas 
não recuperou toda a área. Faltavam 4.473 hectares, onde moravam cerca de 
190 famílias (parceiros e arrendatários). Todos instalados irregularmente, mas 
que se recusavam a sair. Muitas outras tentativas foram realizadas pelo 
governo do Estado, no entanto todas sem sucesso. Destaca-se as iniciativas 
de 1963 e de 1971, que tentaram fazer uso da Lei de Revisão Agrária para 
implementar um projeto de colonização; e a realização de um loteamento na 
Fazenda (1973) que atendeu a apenas 27 famílias e criou um clima de tensão 
entre os habitantes daquelas terras, mas pela existência de várias 
irregularidades, o programa de colonização foi instinto em 1978.   

É nesse panorama de tentativas estatais frustradas que, em 1981, 
durante o governo Paulo Maluf, um grupo de 40 famílias de agricultores que 
não possuíam terras, organizados pela CPT – Comissão Pastoral da Terra - e 
                                                           
*
 Para a construção desse histórico utilizei vários trabalhos, o que possibilitou que comparativamente 

pudesse escrever essa História da Fazenda Pirituba. Foram eles: ANDRADE,  1993; COSTA, 2001; 

FERNANDES, 1999 e 2000; ITESP, 2000 (Cadernos Itesp nº 6); RIBEIRO, Luiz, 1985; RIBEIRO, 

Suzana, 2002; e VEIGA, 1985. 
3
 Frases de um vereador e do prefeito de Itapeva para reportagem de SANCHES, Valdir “Afinal que 

Estado é esse?”. O Estado de S. Paulo, Geral, 02/12/01. 
4
 VEIGA, 1985, p. 38. 
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por sindicatos rurais da região, decidiu ocupar as áreas de um descendente de 
Vincenzi, arrendadas irregularmente e utilizadas até aquele momento para 
criação de gado leiteiro e de corte. Em maio do mesmo ano, essas famílias 
montaram acampamento no meio da Fazenda. Sofrendo constantes ameaças 
de antigos ocupantes da terra e seus jagunços, quatro meses depois, foram 
expulsas com a ajuda da polícia.  

Com a redemocratização do país foi inaugurado um novo momento 
político. A mudança do governo estadual, nas eleições de 1982, criou novas 
perspectivas para a questão agrária no Estado de São Paulo. Com Franco 
Montoro no governo paulista e José Gomes da Silva na Secretaria da 
Agricultura, implantando um projeto de regularização fundiária5, surgem 
alternativas para o caso da Fazenda Pirituba e muitos outros assentamentos. 
Forma-se um grupo de trabalho, que para lá se desloca em caráter permanente 
e que inicia uma série de vistorias e medidas administrativas e judiciais visando 
a regularização das áreas.  

Mesmo assim, em abril de 1983, ocorreu outra ocupação, com mais 
famílias e menos sucesso: uma semana depois estavam novamente expulsas 
da terra. Em função do conflito iminente, é criada uma comissão intermunicipal 
de regularização da Fazenda Pirituba, proposta pelo Estado, via Instituto de 
Assuntos Fundiários (IAF) - na época vinculado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo6. A pauta principal era a possibilidade 
do Estado utilizar 4.000 ha para assentar os trabalhadores sem-terra da região. 
Até sua extinção a comissão enfrentou diversos problemas e obteve poucos 
resultados.  

Concomitantemente, na madrugada do dia 13 de maio de 1984 
aconteceu a terceira e definitiva ocupação, com aproximadamente 200 famílias. 
O Governo do Estado, finalmente sensibilizado com a situação e preocupado 
em dar “destino social” à conturbada Fazenda Pirituba, retomou juridicamente 
3.851 ha que estavam em poder de terceiros, e passaram à responsabilidade 
da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento.  

Dessa vez, os grandes arrendatários não conseguiram 
concretizar os despejos e partiram para a violência com as famílias, 
instalando um clima de tensão social. Diante de um conflito iminente, 
o governo entrou com medida cautelar e tomou posse da área 
ocupada. Iniciava, dessa forma, a primeira vitória por ocupação de 
terra em São Paulo, nos anos 80. 7 

 
Durante os trabalhos para instalação do projeto de assentamento, 

definiu-se que cada família ficaria com 7 alqueires (17 ha). Não havendo terra 
suficiente para todas as famílias, os trabalhadores decidiram em assembléia 
geral realizar uma seleção, respeitando os seguintes critérios: ser trabalhador 
sem-terra, preferencialmente casado e não ter outra fonte de renda. Dividiram-
se as terras arrecadadas em duas áreas (área I com 2.511 ha e área II com 
1.341 ha), nas quais foram assentadas 180 famílias.8 
                                                           
5
FERNANDES, 2000, p.67/68. 

6
 Hoje o IAF  - Instituto de Assuntos Fundiários - transformou-se em DAF – Departamento de Assuntos 

Fundiários - e é parte integrante da Fundação Itesp – Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

José Gomes da Silva - portanto ligado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São 

Paulo. 
7
 FERNANDES, 2000, p.67/68. 

8
 Idem, p.116 
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O projeto de assentamento ali realizado recebeu o nome de Pirituba 
II para diferenciar de todas as tentativas frustradas anteriores. A história da 
Fazenda também mudou muito. Dois anos depois ocorreram novas ocupações. 
Cerca de 300 famílias ocuparam a área, reivindicando a realização de 
assentamentos. Após vários despejos judiciais, o grupo diminuiu, mas não se 
deu por vencido e permaneceu acampado nas mediações da Fazenda. 
Finalmente, em dezembro de 1986, quando a sentença foi favorável ao Estado, 
as 106 famílias restantes foram assentadas, ainda de forma emergencial, numa 
área de 870 ha, dando origem à área III do PA Pirituba II.  

Daí se segue as histórias das áreas IV, V e VI. O processo de 
conquista da área IV teve início em 1988, quando o MST iniciou um trabalho 
com as famílias de meeiros e trabalhadores bóias-frias, junto aos sindicatos em 
vários municípios da região. Várias ocupações foram realizadas em 1989, com 
despejos violentos. Apenas um ano depois é que o Estado liberou a utilização 
de 200 ha para 48 famílias. Outras parcelas de terra foram sendo liberadas até 
completar o total das terras do assentamento área IV. 

Antes mesmo desse processo terminar, iniciou-se um movimento, 
em que um grupo - constituído por filhos e parentes de trabalhadores 
assentados das áreas I, II, III e famílias que não foram assentadas na área IV - 
começou a discutir sobre a necessidade da conquista de mais terras. Após 
duas tentativas frustradas, fizeram uma terceira e definitiva ocupação em 520 
ha, que constituiu o assentamento área V.   

As lutas continuaram. Em julho de 1996 uma nova área foi liberada e 
destinada às famílias que fizeram parte da luta originando o assentamento 
emergencial área VI, que permanece em caráter emergencial até hoje. Tentou-
se a realização de uma nova área de assentamento em terras vizinhas que não 
mais pertenciam à Fazenda Pirituba. A “área VII”, como chamavam os 
assentados, não se concretizou. A ocupação da Fazenda Cofesa foi duramente 
reprimida. O acampamento foi desfeito. Algumas famílias foram para a região 
de Bauru, outras desistiram da luta. 

Nesses quinze anos (1981-1996), os seis grupos 
conquistaram 6.500 ha da Fazenda Pirituba, finalizando o processo 
de territorialização da conquista da terra, o remanescente da área da 
Pirituba é constituído por reservas, mananciais e terras de pequenos 
proprietários.9 

  

Todo esse processo de conquistas faz parte da formação do MST no 
sudoeste paulista. Certamente foi exemplo, e solo fértil, para a consolidação de 
um movimento organizado que tivesse como bandeira a conquista da terra. O 
trabalho das lideranças do MST no sentido de dar continuidade aos processos 
de desapropriações foi muito facilitado, devido à existência de um espaço para 
debate dos problemas e ao espírito de coletividade da comunidade. Assim, 
existia uma atmosfera de envolvimento coletivo forjado pelo processo de luta 
por uma área para plantar, promovido pela resistência e conquista. Por meio 
desse histórico pode-se ver que a Fazenda Pirituba foi emblema da luta pela 
terra no estado de São Paulo, pois a ação popular deu conta de resolver a 
questão que o Estado e a Justiça não conseguiram solucionar durante 30 anos. 

 

                                                           
9
 FERNANDES, 1999, p.156-7. 
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Sobre a Escola “Bairro Engenheiro Maia” 
 

Como visto, o processo de conquista das terras da Fazenda Pirituba 
foi longo e traumático. Mas essa não foi a única luta que a comunidade 
enfrentou. Outras aconteceram para se conquistar o direito à moradia, à saúde 
e à educação. No caso da educação, a escola estudada apesar de construída 
antes da chegada dos Sem Terra, sofreu grandes transformações depois da 
formação das áreas de assentamento. A escola que era uma construção 
pequena, que atendia somente de 1ª a 4ª série transformou-se. Engenheiro 
Maia é a escola de ensino fundamental mais antiga da região e a única de 
ensino médio. Mas nem sempre foi assim. 

Com o surgimento dos assentamentos rurais (1984/5) a escola teve 
que se adaptar, a medida em que cresceu para atender os estudantes que 
passaram a morar em sua volta. Atualmente 58% dos alunos são moradores 
das áreas de assentamento II, III, V e VI, o restante mora no bairro rural de 
Engenheiro Maia e em algumas fazendas e sítios no entorno do local. 

Em 1993 a escola passou a abrigar o ciclo II - 5ª a 8ª séries - do 
ensino fundamental, e em 98 houve a criação do ensino médio, que foi abrindo 
novas salas de aula de acordo com o desenvolvimento dos alunos. Sendo 
assim a primeira formatura, deste nível de ensino, aconteceu apenas em 2000. 
Mas como nem tudo são flores, como o crescimento do número de estudantes 
não foi acompanhado por um investimento na infra-estrutura, vê-se na escola 
problemas com o espaço físico, o que muitas vezes limita a implantação de 
projetos simples como o da horta.  

“Bairro Engenheiro Maia” é uma escola atípica, mantida pelo 
estado. Ela está ligada a Diretoria de Ensino de Itararé, pois não foi 
municipalizada, mas funciona um prédio pertencente à prefeitura de Itaberá. É 
vinculadora de duas outras escolas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, que 
atendem ao todo 84 alunos, localizadas nas agrovilas II e III. A sede conta com 
7 salas de aula, um pequeno pátio coberto e uma área entre a escola e a rua 
que é utilizada para realização de atividades físicas e festas. Nesse espaço a 
equipe escolar  atende 16 turmas em 3 turnos. 

A escola oferece merenda de boa qualidade para todos os alunos 
(ensino fundamental e médio). Segundo o Diretor Wanderley Barreira as 
melhorias para a escola tem sempre que serem negociadas entre o estado e a 
prefeitura. O fato do prédio ser da prefeitura isenta o estado de preocupações 
com reparos, manutenções ou mesmo construções de novas instalações. Por 
outro lado a prefeitura pensa já ter feito sua parte ao disponibilizar o prédio e o 
transporte. Assim vemos que nem um dos dois poderes públicos de fato 
assumem a escola e esses estudantes do campo pagam por não serem 
cidadãos, nem do município, nem do estado.  

A solução para a pequena estrutura física da escola e o prédio 
emprestado está sendo pensada a medida em que o estado propôs a 
construção de uma nova unidade escolar mais ampla, com quadra de esportes 
e maior número de salas de aula, que segundo o projeto se localizará na 
entrada do bairro. Todavia, esse que parece um bom desfecho para o 
problema, esbarra na definição de que posteriormente à edificação estar pronta 
as duas escolas das agrovilas II e III, que estão vinculadas à Engenheiro Maia, 
fechariam. Ou seja haveria uma reordenação escolar em que as três unidades 
da escola passariam a funcionar juntas no mesmo prédio. Entretanto os pais 
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das crianças das agrovilas não querem que elas estudem longe de casa, 
primeiro porque teriam que perder muito mais tempo para chegar à escola, 
segundo pois  para eles seria mais difícil estar acompanhando a escolarização 
de seus filhos a medida em que os ônibus escolares servem para transportar 
as crianças mas não podem levar os pais, caso tenham algo para falar com a 
equipe pedagógica da escola.  

O sistema de comunicação é um outro problema. A escola não tem 
linha telefônica, utilizando-se de um orelhão10, que fica dentro da secretaria da 
escola, como meio para entrar em contato com a diretoria de ensino e 
professores. Com a comunidade os avisos são feitos por meio da Rádio 
Camponesa, uma rádio comunitária instalada dentro da área V dos 
assentamentos, distante aproximadamente 9 km. 

 
Número de salas e alunos 

Local Salas Total 
alunos 

Total alunos 
assentados 

Nível Período 

Sede 7 472 256 1a – 4a Tarde 

    5a - 8a Manhã/noite 

    1a - 3a Manhã/noite 

Agrovila II 2 37 31 1a - 4a Manhã 

Agrovila III 3 48 32 1a - 4a Manhã 

 
A escola, em suas três unidades, atende pela manhã um total de 

271 alunos, 116 pela tarde e 170 no período da noite, totalizando 557 alunos 
que são atendidos em 24 turmas11. O corpo docente da escola é formado por 
25 professoras e 1 professor, todos moradores da cidade de Itaberá que viajam 
30 km todos os dias para chegar às suas salas de aula. Quando perguntados 
se vale a pena o sacrifício, todos afirmam que sim. A professora Suseli 
Aparecida de Souza Almeida chegou a afirmar que poderia ter escolhido uma 
escola bem em frente a sua casa, “era só atravessar a rua”, mas preferiu 
continuar dando aula em Engenheiro Maia, porque “os alunos são diferentes, 
têm mais respeito pelos professores”. 

A escola “Bairro Eng. Maia” é vinculadora de duas outras, que 
funcionam com salas multiseriadas. Desde o final da década de 70, todas as 
escolas que estão dentro de assentamentos ou fazendas, no estado de São 
Paulo, obedecem essa organização. Há uma diferença na nomenclatura, antes 
eram chamadas de escolas isoladas e, hoje, de vinculadas, mas o fato é que  
na história recente tais escolas não possuem independência administrativa. As 
Diretorias de Ensino é que decidem a que escolas elas serão vinculadas, no 
entanto as sedes devem estar localizadas na cidade ou então, como no caso 
estudado, em um bairro rural. As salas de aulas dessas pequenas unidades 
escolares serem multiseriadas, ou seja ter mais de uma série tendo aula na 
mesma sala, não é fato raro nas poucas escolas de 1ª a 4ª séries, que 
permanecem na zona rural paulista.  

 

                                                           
10

 O orelhão foi instalado, por meio da atuação da comunidade escolar junto a um vereador morador do 

bairro. 
11

 Dessas turmas na escolas da área II os estudantes de 1
a
 e 2

a
 série e os da 3

a
 e 4

a
 série dividem o mesma 

sala, e na da área III apenas os estudantes da 3
a
 e 4

a
 série dividem a sala. 
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Criação das escolas localizadas dentro dos assentamentos 

Data Ato Descrição 

19/10/81 Criação E.E.P.G(R) "Agrovila II" 

25/01/93 Criação, decreto 36.509 E.E.P.G.(R) "Agrovila III" 

 
Houve na história das escolas algumas mudanças de nomes. A mais 

recente deve-se ao cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases - LDB, que fez 
com que fosse redigido o decreto número 44.449, que dispõe sobre a mudança 
de tipologia das escolas, estabelecendo que a partir de então as  escolas 
deveriam ser chamadas apenas de EE - Escola Estadual, mudando a 
nomenclatura anterior que previa EEPG – Escola Estadual de Primeiro Grau ou 
EEPSG – Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus. É a partir desse 
decreto que as escolas vinculadas, que eram consideradas rurais, portanto 
EEPG(R) passam a ser chamadas apenas de EE, como as demais.  

Nesse momento cabe abrir um parênteses e explicar o que é o 
Bairro Rural de Engenheiro Maia, nome do local em que se localiza a escola. 
Antes de mais nada, bairro rural é uma denominação utilizada no estado de 
São Paulo para designar uma pequena região na zona rural, que se distingue 
por uma concentração maior de construções e habitantes12. A criação de 
Engenheiro Maia remonta aos tempos do final do império, quando em 1888 
iniciou-se a construção de um ramal de estrada de ferro. O vilarejo foi batizado 
com o nome do engenheiro Alfredo Maia, superintendente da Estrada de Ferro 
Sorocabana na época do início dos estudos para o prolongamento do ramal 
Itapetininga-Itararé. O bairro ganhou certa importância quando em 1909 a 
ferrovia passou a funcionar. A ferrovia hoje faz parte de um passado distante e 
nem mais seus trilhos compõem o cenário do bairro. 

   Um conjunto de poucas casas residenciais, um posto de saúde, a 
escola, igrejas, mercearia, correios e outros estabelecimentos comerciais de 
pequeno porte formam a vila. Apenas a rua principal, em que se localiza a 
escola, é asfaltada. Nesse núcleo habitacional moram os trabalhadores da 
serralheria, alguns dos funcionários públicos empregados do Horto Florestal e 
do escritório da Fundação Itesp – Instituto de Terras do Estado de São Paulo.  

A diferença do público atendido pela escola é a principal fonte de 
conflito para a definição de um projeto pedagógico. Existe uma disputa pelo 
controle da escola entre a população do bairro e os assentados. Esse embate 
se dá por muitos motivos, dentre eles uma diferença identitária e também  
política. Identitária, pois os educandos provenientes das áreas de 
assentamento construíram seus elos em torno da luta dos Sem Terra, sendo 
assim partilham de pontos de vista, e se mobilizam para a resolução de seus 
problemas e demandas.  Política, porque há rixas entre alguns assentados e 
funcionários públicos, que segundo os Sem Terra não dão a assistência técnica 
necessária aos assentamentos. Assim a escola, o que não é raro, se torna 
palco dos conflitos em que estão imersos os indivíduos que nela trabalham e 
estudam. Dessa forma, vemos o quanto é importante entender o contexto em 
que se estabelecem as relações para compreender o cotidiano escolar de uma 
determinada instituição.  

                                                           
12

 Algumas pessoas apontam que a denominação Bairro Rural, contém uma concepção de que mesmo no 

campo o local em que está presente uma ocupação do terreno com organização social da vida, tem que ser 

relacionada à concepção de uma civilidade urbana, e por isso deve ser chamado de bairro. 
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Abaixo tem-se um quadro que disponibiliza dados sobre a idade 
dos moradores de cada área de assentamento e outro com o nível de 
escolaridade de seus habitantes:  

 
Faixa etária dos moradores em anos 

 0-6 7-14 15-21 22-30 31-65 + de 65 

Área 1 39 107 84 74 215 17 

Área 2 27 50 49 54 124 5 

Área 3 32 79 73 45 182 3 

Área 4 52 32 22 44 68 7 

Área 5 35 32 22 45 66 1 

Área 6 27 52 35 51 112 3 

Total 212 352 285 313 767 36 

Total de moradores: 1.948 
   Fonte: ITESP/DAF        Org: Ribeiro, Suzana L. S. 

 
Nível de escolaridade no assentamento 

Escolaridade Quant % 

Pré-escolar 248 13,79% 

Analfabeto 127 7,06% 

1o grau incompleto 1.259 69,98% 

1o grau completo 84 4,67% 

2o grau incompleto 48 2,67% 

2o grau completo 30 1,67% 

Superior incompleto 0 0,00% 

Superior completo 3 0,17% 

Total 1.799  
Fonte: ITESP/DAF – Caderneta de campo 97/9813         Org.: Takaú Jr, Iokisa 

 
Antes de mais nada é importante salientar que a escolarização das 

crianças e adolescentes das áreas I, e IV, não estão a cargo da escola do 
bairro de Engenheiro Maia. Pois além dessa escola há na região dos 
assentamentos uma escola primária, na Agrovila I, municipalizada, que foi 
ampliada e no início do ano letivo de 2002 passou a atender também os alunos 
até a 8ª série. Quanto aos jovens e adultos existem, nas áreas I, III, IV, V e VI, 
salas de aula destinadas à sua formação (Educação de Jovens e Adultos – 
EJA). 

É importante ressaltar que há uma diferença de totalização de 
população entre as tabelas. Entretanto essa diferença (7%) não é suficiente 
para uma alteração significativa no exame dos números apresentados. 

Analisando as tabelas acima (cruzando os dados de faixa etária da 
população com os níveis de escolaridade), nota-se que, apesar de mais da 
metade da população ser maior de 21 anos, nem 10% dos assentados 
freqüentaram a escola além do 1o grau, ou mesmo concluíram seus estudos no 

                                                           
13

 Esses dados são resultantes de uma pesquisa que ocorreu anteriormente à aprovação da Leis de 

Diretrizes e Bases (LDB) e por isso fazem referência ao 1º e ao 2 º graus, não usando os termos ensino 

fundamental e médio. 
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ensino fundamental. Desse fato tem-se a importância de uma pesquisa como a 
que está sendo realizada. 

Levando em conta o universo de dados trabalhados temos que 285 
assentados têm de 15 a 21 anos e que apenas 78 (48 e 30) do total de 
moradores têm alguma formação de “2º grau”. Com isso, podemos concluir que 
poucos desses indivíduos estão no nível de escolarização correspondente à 
sua idade. O que nos faz ver que para se pensar a inclusão desses indivíduos 
num processo de escolarização efetiva, tem-se que alargar – e envelhecer - a 
faixa etária normalmente pensada na educação. 

Outra constatação que podemos tecer é que menos de 10% dos 
assentados possuem pelo menos o “1o grau” completo, se compararmos com a 
tabela de faixa etária temos que 57% dessa população é adulta maior de 21 
anos, o que mostra o baixo nível de escolarização dessas pessoas, marca de 
uma herança histórica que marca os trabalhadores do campo. 

Assim temos que a escolarização é um problema a ser superado 
na realidade rural, não apenas daquela comunidade. No estado de São Paulo, 
de acordo com a tabela abaixo, existem cerca de 2.000 escolas rurais, num 
total de mais de 16 mil escolas de ensino público (em nível municipal, estadual 
e federal). Isto é, cerca de 12,7% das escolas do estado se encontram na zona 
rural – incluindo nesse conceito, bairros rurais ou periféricos das cidades. 
Essas instituições atendem a 6,6% da população paulista14.  

 
Estabelecimentos de ensino público no Estado de São Paulo 

 núm. estab. núm. estab. Rurais % 

Escolas Estaduais – SEESP* 5906 572 9,7% 

Escolas Estaduais – SCTDE** 106 28 26,4% 

Escolas Municipais 10014 1443 14,4% 

Escolas Federais 5 0 0,0% 

Total estabelecimentos 16031 2043 12,7% 

* escolas administradas pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
** administradas pelas Universidades Estaduais – USP, UNICAMP, UNESP e 
Fundação Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, ligada a 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 
Fonte: SEESP Org: Takaú Jr, Iokisa 

 
No entanto, segundo a tabela abaixo, apenas 10,6% dessas 

escolas rurais possuem ensino fundamental de 5a a 8a e 5,1% ensino médio, o 
que demonstra a dificuldade do adolescente do campo prosseguir com sua 
escolarização básica. 

 
Estabelecimentos de ensino público na zona rural no Estado de São Paulo 

 total 5-8 série % ensino médio % 

Escolas Estaduais - SEESP 572 149 26,0% 74 12,9% 

Escolas Estaduais - SCTDE 28 0 0,0% 28 100,0% 

Escolas Municipais 1443 68 4,7% 3 0,2% 

Total estabelecimentos 2043 217 10,6% 105 5,1% 
Fonte: SEESP Org: Takaú Jr, Iokisa 

 

                                                           
14

 Segundo o IBGE, Censo de 2000, a população total do Estado de São Paulo, distribuída em 645 

municípios, é de 37.032.403 hab. sendo que desses apenas 2.439.552 -  6,6% - são considerados 

população rural.  
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O que já representa um déficit, fica ainda pior se pensarmos a 
infra-estrutura de tais instituições. Pegando a escola estudada como exemplo, 
vemos a carência de espaço e de recursos. Nas palavras do Diretor Wanderley 
Barreira: 

O maior entrave da escola é a falta de infra-estrutura 
física mesmo, não temos espaço, a quadra de esportes é 
improvisada. Boa parte dos nossos alunos dependem de transporte 
escolar, fornecido pela prefeitura, mas nossas estradas estão  
péssimas, o que faz com que em dia de chuva, muitos não consigam 
chegar. Nossa escola tem essas diversidades e outras como: há 4 
meses eu consegui colocar um telefone público interno na escola, 
porque não tinha como chamar as professoras substitutas ou me 
comunicar com a Diretoria de Ensino. Internet, nem pensar ainda, 
embora tenha 3 computadores, não tem linha telefônica e o orelhão 
não dá essa possibilidade.15 

 
A escola, segundo o diretor, é “acanhada”, mas está melhorando e 

crescendo. Está aprovada a criação de um novo prédio que comporte o 
atendimento às necessidades atuais, mas o processo está parado por causa da 
licença do terreno. Resultado disso é que a escola não tem espaço para a 
construção de novas salas de aula. Recentemente o antigo posto de saúde do 
bairro foi disponibilizado para o uso da escola, com a perspectiva de se tornar 
um laboratório de informática, no entanto, ainda não há nenhum projeto 
aprovado para adquirir os computadores. 

Outro aspecto que consiste um problema para a escola é a evasão 
escolar de adolescentes, citada nas diversas entrevistas realizadas com os 
educadores e membros do setor de educação do Movimento. As  principais 
causas de evasão apontadas para as meninas é a gravidez precoce e para os 
meninos, o trabalho. A escola não ignora esses problemas mas suas soluções 
abrangem muitos elementos. A implementação do projeto “Prevenção também 
se ensina”, foi uma tentativa de diminuir o afastamento escolar de meninos e 
meninas por falta de educação sexual.  

Com respeito a questão do trabalho, uma possível solução seria a 
adoção de um calendário escolar especial que previsse os períodos de colheita 
como férias escolares. Entretanto, colocar esse calendário em prática significa 
alterar a lógica de trabalho de toda a equipe escolar o que se torna complexo. 
Uma outra abordagem possível para a resolução deste problema, seria a 
elaboração de um projeto pedagógico que previsse que as atividades 
realizadas fora da escola, também fossem consideradas formas de 
aprendizagem16. Dessa maneira, o saber passaria a não estar enclausurado 
dentro dos muros ou cercas da escola. Todavia, este é um caminho ainda mais 
longo a ser percorrido.  

Mesmo com toda essa carestia, temos que entender que a 
existência dessa escola faz a diferença para esses alunos, representando uma 
possibilidade de mudança para a comunidade que conquistou o espaço da 
escola e hoje negocia projetos pedagógicos junto à direção. O próprio diretor 
reconhece a importância da escola, no contexto do município: 

                                                           
15

 Wanderley Barreira, em entrevista à Suzana Ribeiro, dia 12/06/03. 
16

 Alternativa pensada por essa pesquisa a luz da pedagogia da alternância, neste caderno, emblemada 

pela experiência da Escola de Ensino Fundamental Assentamento União, ES. 
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Nesse bairro, por causa das agrovilas, nós temos a maior 
concentração de habitantes do município, fora a cidade. Nós temos 
a maior produção, por ser uma área grande, onde esses 
assentamentos contribuem muito, a nível de município e região. 
Além do bairro já ter uma cultura, tradicional de trabalhar a madeira, 
tanto da extração da resina, quanto da madeira cortada como 
produto final, porque é uma área grande de reflorestamento.  Então 
o bairro é uma referência para o município.17 

 
Em entrevista realizada com Márcia, setor de educação do MST-

SP, foi relatado um processo de mudança ocorrido na estruturação da escola 
de Engenheiro Maia, catalisado pela ação do movimento social:  

No coletivo de educação fazíamos um trabalho conjunto 
com o objetivo de impulsionar a questão do direito à educação de 
qualidade dos trabalhadores. E foi isso que a gente fez em Itaberá, 
na escola de Engenheiro Maia. Havia uma necessidade de lutar por 
este direito dentro da escola, porque existia um preconceito da 
direção em relação às crianças do assentamento. E a maior parte 
dos educandos da escola são filhos e filhas de assentados, e os 
demais são pequenos agricultores, ou moradores do bairro vizinho. 
Então tinha a necessidade de lutar, e foi importante esse passo que 
a gente deu coletivamente, porque os educandos adquiriram um jeito 
de se organizar e assumiram esse comando de questionar quando 
vêem alguma coisa errada dentro da escola, brigarem e exigirem os 
direitos deles. A diretora era terrível, mas foi tirada através da força 
da comunidade, que fez uma solicitação para que ela saísse. E a 
nova diretora é bem diferente, a gente pediu a entrada dela.18 
 
Lia, é mãe e irmã de alunos da escola e também conta essa história 

ao dizer:  
A relação da escola com a comunidade hoje é boa. Mas 

tivemos muito preconceito, Engenheiro Maia, mesmo, são contra os 
sem-terra. Porém como 70% da escola é assentado eles não tem 
muito o que falar. Graças aos assentados eles tem essa escola lá. 
Teve também uma diretora que ela não falava a língua nossa, ia 
muito para o lado de Engenheiro Maia. Mas os alunos fizeram uma 
abaixo assinado e tiraram ela. E agora os outros que vieram 
respeitam mais, porque sabem que os alunos podem tirar.19 

 
A ação do Movimento Social vai além da mudança na escola que já 

existia, possibilitou a melhoria da infra-estrutura das áreas para seus 
moradores, o que pode ser percebido pela presença de uma escola municipal 
de ensino fundamental localizada na área I; e postos de saúde da prefeitura 
nas áreas I, II e III, as mais antigas. Essas melhorias são resultado de 
reivindicações constantes em 19 anos de história da fazenda.  

                                                           
17

 Idem. 
18

 Entrevista de Márcia Mara Ramos, In: Ribeiro, Suzana L. S. Processos de mudança no MST: história 

de uma família cooperada. Dissertação de Mestrado, DH/FFLCH/USP, 2002, p. 149. 
19

 Lia é como todos conhecem Neuseli Aparecida Ramos, entrevista à Suzana Ribeiro, dia 14/06/03. 
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Quando nos referimos à conquista da escola, não estamos restritos 
ao acesso ao ensino. Trata-se de um envolvimento da comunidade na escola, 
que chegou até mesmo a mudar e escolher uma nova direção, como relatado 
por Márcia. 

No que toca a questão da utilização da proposta pedagógica, 
podemos perceber um início de trabalho, no entanto está longe de estar 
aplicando princípios da educação do campo20 como iremos abordar mais a 
frente. A escola apresentou alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, 
que são experiências ainda iniciantes, resultados desse diálogo que passa a 
existir.  

 
Os projetos da Escola  
 
Muitos projetos são desenvolvidos na Escola Rural do Bairro de 

Engenheiro Maia, alguns, negociados com a comunidade e outros 
recomendados pela Secretaria Estadual de Educação. No entanto o que é 
importante é perceber a escola como um espaço conquistado, da concepção 
de um cotidiano possível. Nesse sentido o estudo dessa escola é bastante 
representativo, posto que em um ambiente previamente formado, e não 
destinado ao seu uso, a força da comunidade pôde tomar parte da escola. 
Essa territorialização21 do espaço escolar se deu, e ainda se dá, na luta diária 
por uma escola que segundo Lia “fale a mesma língua dos assentados”22.  

É nessa nova relação estabelecida entre direção e comunidade 
que são pensados alguns projetos, que foram desenvolvidos nesses últimos 2 
anos.  

Ano de 2002 
 

- Dia da Família na Escola – objetivo: integração dos pais com a 
unidade escolar. 

- Mutirão da Cidadania – objetivo: reunir a comunidade escolar para 
seleção dos projetos a serem realizados no ano letivo. 

- Agita Galera – objetivo: integrar e cativar o aluno com atividades 
lúdicas realizadas durante o intervalo. 

- Jornal Mural – objetivo: desenvolver o texto dos alunos, aumentando 
seu envolvimento com os assuntos da escola 

- Projeto Dengue – objetivo:  prevenção e saneamento. 
- Projeto prevenção também se ensina – objetivo: valorização da vida e 

prevenção à DSTs.  
- Projeto em parceria com Furnas – objetivo: desenvolver a consciência 

ecológica dos alunos. 
- Projeto gincana da cidadania – objetivo:  preparar o aluno para ser um 

cidadão consciente. 
 

Ano 2003 
 

                                                           
20

 Conceito amplamente trabalhado nos volumes anteriores dos “Cadernos de educação do campo”. 
21

 Conceito trabalhado pela geografia. Aqui fazemos referência direta aos vários trabalhos de Fernandes, 

Bernardo.   
22

 Lia, Neuseli Aparecida Ramos, entrevista à Suzana Ribeiro, dia 14/06/03. 
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- Manifestação pela Paz  - Evento realizado em parceria com o MST 
que se propôs discutir a paz, em pleno contexto da guerra do Iraque. 
Nas atividades houve a apresentação de uma peça de teatro; leitura 
de paródias elaboradas pelos próprios alunos; apresentação da 
música- “oração pela paz” adaptada pelos alunos; poesias; discurso 
“Falando de paz” do Vice-diretor Joaquim Roberto Lobo e um 
encerramento com a música do Pai Nosso.  

- 1º Fórum Educacional  “A Escola dos nossos sonhos” Evento proposto 
com o objetivo de  promover um debate sobre a escola com 
professores, funcionários, alunos, pais e conselho de escola. Desse 
Fórum resultou a seleção de prioridades para a escola como: a 
construção de novos banheiros; reforma geral no telhado da escola; 
quadra coberta (a escola ainda não tem quadra); participação da 
escola em torneios interescolares e em excursões; projeto escola no 
campo; aula de espanhol; tele-sala; melhoria da merenda escolar; 
campo de futebol; oficinas de artesanato; laboratório de informática; 
instalação de um telefone entre outras demandas. 

 

A partir da realização desses projetos, segundo Magda Cardoso 
Ferreira, coordenadora pedagógica da escola, houve uma melhoria 
significativa, pois envolveram toda equipe escolar, os alunos e a comunidade. 
Esses projetos são parte de um projeto maior de em cada bimestre trabalhar 
com os alunos de toda a escola temas geradores. Para o ano de 2003 foram 
selecionados os temas: Paz, para o primeiro bimestre; Meio ambiente para o 
segundo; Cidadania para o terceiro e Solidariedade para o último. 

Na escola está presente a atuação do conselho escolar, da 
associação de pais e mestres e do grêmio estudantil – que só teve 3 gestões 
até agora. Além disso, os alunos do 3º ano do ensino médio, impedidos de 
participar do grêmio, organizaram-se e fundaram o ME – Movimento Estudantil, 
que segundo Fabinho, um de seus membros, não tem função formal mas atua 
fazendo pressão sobre questões que julgam importantes, como por exemplo a 
formatura.   

Ninguém sabe do ME na escola, a gente está lá só para 
dar um empurrãozinho... Foi uma idéia que 5 pessoas tiveram: “se o 
grêmio continuar como no ano passado, não vai dar em nada. Então 
vamos ajudar eles com as idéias que tivemos no outro ano”. A gente 
achou melhor não tumultuar, porque se não iam pensar que estava 
formando 2 grêmios dentro da escola. 23 
 
Além da organização para apoiar e dar força para o grêmio o ME é 

resultado concreto de uma formação paralela, à escolar, que esses alunos 
recebem. A escola da participação diária em um movimento social ensina que 
não se pode ficar esperando, nem perder tempo. A luta pela conquista do 
espaço se dá no fazer cotidiano, e os alunos de Eng. Maia mostram ter 
aprendido essa lição, muito bem. Na fala de Fabinho pudemos perceber que a 
conquista não é inconseqüente, está relacionada a um cuidar. O envolvimento 
emocional com a escola expresso no trecho seguinte, conduz a pensar o 
quanto esse espaço mudou e foi mudado por esses estudantes. 

                                                           
23

 Fábio, entrevista à Suzana Ribeiro, dia 14/06/03. 
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Agora vou sair da escola, mas não vou abandonar... isso 
não pode acontecer! Vou tentar sempre estar indo lá e ver o que 
está acontecendo. Não pode deixar morrer a ideologia que VOCÊ 
ajudou a plantar dentro da escola! Porque todos nós ajudamos. Por 
exemplo, outro dia a gente estava na hora do recreio, e tem uma 
árvore que nós plantamos, e pusemos grama em volta dela... E está 
enorme! Na foto da 8ª série ela estava pequenininha, agora no 3º 
está muito grande!24 
 
Além da árvore, Fabinho e seus colegas ajudaram a plantar e 

transformar outras coisas naquela escola. Como as muitas negociações para a 
criação do grêmio, que fez com que os alunos fossem representados 
coletivamente frente a diretoria e pudessem ter acesso às dependências da 
escola. A afirmação desse educando nos leva a pensar um processo de 
conscientização, também entendido como manutenção de algo conquistado, 
pois há identificação com o lugar e pessoas que nele trabalham e estudam. 

Quando perguntado sobre as possiblidades de continuação de seus 
estudos, Fabinho parou, pensou e, inusitadamente, respondeu que existem 
muitas, para quem trabalha junto ao MST. 

É difícil responder assim, porque as oportunidades, 
quando você está envolvido com o MST, são muitas. E eu estou 
meio indeciso ainda. Que nem... o setor de educação está com a 
possibilidade de estar fazendo o curso de pedagogia. E tem várias 
outras coisas que apresentam para a gente poder fazer. 25 

 
  Essa colocação me alertou para um outro fator que se apresenta 

como algo bastante novo nesse contexto, que é a porta que se abre, pela ação 
do movimento social,  para a continuidade de escolarização, após a conclusão 
do ensino médio. Contudo é preciso refletir sobre o fato de que essa ainda é 
uma realidade a ser conquistada. 

 

Uma trajetória de ocupação 
 
A idéia que estou defendendo nesse texto é que existe um caminho 

percorrido, que embora ainda não tenha chegado a seu destino, representa 
conquistas para a comunidade. Esse caminho foi percorrido com pequenos e 
grandes passos. Como afirmou Caldart existe uma “trajetória histórica da 
ocupação  da escola pelo MST” e: 

... não se trata aqui, de um movimento de ocupação, mas 
sim de um processo, onde até é possível identificar um começo, mas 
não o instante exato, em que o alicate morde o fio e a cerca vem 
abaixo. A materialidade desta cerca é de outra natureza e o estalar 
do arame, cujo som evocou no poeta um acorde de violino, 
representa nessa metáfora, uma longa sinfonia, com instrumentos, 
tempos e movimentos diferentes e combinados.26 
 

                                                           
24

 Idem. 
25

 Fábio, entrevista à Suzana Ribeiro, dia 14/06/03 
26

 CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000, p.144. 
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Fazendo uso dessa reflexão vamos ver as conquistas e a efetivação 
de políticas públicas da realidade estudada como um processo. Assim 
percebemos como primeiro passo dessa trajetória, a possibilidade de ter uma 
escola de ensino médio perto do assentamento. Esse é o início da 
concretização de uma política educacional destinada á população rural. A 
existência de um espaço em que os adolescentes da comunidade de quatro 
assentamentos podem dar continuidade aos estudos do ensino fundamental, 
sem que para isso precisem sair do campo e ir para a cidade. E isso faz 
diferença.  

 
Relação habitante-estabelecimento de ensino na zona rural do Estado de São Paulo 

População rural: 2.439.552* num. estab. rel. hab/estab 

total estabecimentos 2.043 1.194 

estab. com ensino de 5-8 série 217 11.242 

estab. com ensino médio 105 23.234 

* segundo censo de 2000 do IBGE. 
Fonte: SEESP/IBGE Org: Takaú Jr, Iokisa 
 

Relação área-estabelecimento de ensino na zona rural do Estado de São Paulo 
área do estado: 248.808,80 Km

2
  Num. estab. rel. área/estab 

total estabecimentos 2.043 122 

estab. com ensino de 5-8 série 217 1.147 

estab. com ensino médio 105 2.370 
Fonte: SEESP Org: Takaú Jr, Iokisa 

 

Num panorama como o descrito anteriormente em que temos no 
estado de São Paulo 12,7% das escolas, localizadas em zonas rurais, até 
mesmo a presença de uma edificação, mesmo com todos os problemas 
apontados, já é uma conquista (ver tabelas acima). Isso faz parte de uma 
prática de resistência maior que é a de colocar em xeque a idéia de que as 
escolas devem estar no meio urbano e seus estudantes serem transportados 
até ela. Fazer a escola estar perto de onde o educando está por si só 
representa um ganho para todo o público atendido por ela, por exemplo se 
considerarmos as escolas de ensino médio, temos que há uma escola para 
cada 23.234 habitantes do meio rural, ou em termos de área uma escola para 
cada 2.370 Km2. 

O que indicamos é, portanto, desmistificar o conceito de “política 
pública” que geralmente é tratado, como ação do Estado, feita de cima para 
baixo. E enxergar que políticas devem ser feitas por pessoas e que são 
públicas quando objetivam a melhoria da vida. Nessa medida, a própria 
presença da escola naquele lugar, por uma intervenção resistente da 
comunidade, foi a concretização de uma política que serve ao uso de todos. 
Queremos pensar política pública como ação do poder público que resulta da 
mobilização de uma comunidade em torno de suas demandas, ou seja, uma 
política pensada, conquistada e garantida pelo e para o povo.  

Um segundo momento, passa-se a demandar novas atenções do 
poder publico, pois ir para a escola é um problema. Embora próxima, a escola 
de 5ª a 8ª e ensino médio não fica na agrovila – ao contrário das de 1ª a 4ª 
séries – e por isso os estudantes precisam de transporte escolar e estradas 
com manutenção permanente para poderem estudar. A comunidade portanto 
mobilizou-se em torno de uma nova luta e consegue que a prefeitura municipal 
garanta os ônibus para levarem e trazerem os estudantes. Evidentemente, a 
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manutenção das estradas de terra é uma luta constante que nem sempre se 
vence.  

Nesse sentido o fazer político da comunidade garantiu o acesso 
físico de seus filhos à escola. Mas havia outros entraves, que demandaram 
novas empreitadas. O afastamento de uma antiga diretora, que não aceitava os 
costumes dos alunos, mudou e dinamizou a escola. Célia Camargo, diretora 
que assumiu logo em seguida, era alguém que se definiu como “meio Sem 
Terra também”. Todos na comunidade dos assentados falam com muito 
carinho dela. Essa mudança foi um marco para a história de ocupação da 
escola. Pois a partir daí os estudantes tinham a escola, podiam chegar nela e 
também eram aceitos dentro dela.  

Desse ponto em diante passou a se desenvolver um sentimento de 
gostar de estar na escola, pois os educandos se viam como parte desse todo. 
A reprodução de um cotidiano de lutas travadas com a escola e os resultados 
que beneficiavam a comunidade também facilitaram esse envolvimento. Assim, 
podemos dizer que a participação no movimento social popular rural imprimiu 
marcas nos assentados, aprendizado este que foi passado a seus filhos. O que 
pode ser percebido com criação do ME – Movimento Estudantil – que é uma 
organização que se empenha em torno dos interesses dos estudantes, atuando 
ao lado do grêmio.  

Destaca-se aqui o surgimento de uma outra escola, a do Movimento, 
que ensinou estratégias de soluções para vários problemas. Os estudantes do 
3º ano, frente a impossibilidade de participar do grêmio, espaço de atuação 
anteriormente conquistado, forma “clandestinamente” o ME, uma outra forma 
de expressão. Evidentemente, aí, percebe-se a adequação de uma estratégia 
de luta para o contexto da disputa da política escolar. O ganho é que as 
pessoas se apropriam de suas próprias experiências, entendem o que estão 
fazendo e assim criam seu próprio caminho.  

Aos olhos de alguém de fora, todo esse processo pode parecer lento 
demais para tão poucas conquistas. De fato é, mas as conquistas, como dito, 
estão sendo feitas e o Coletivo de Educação se mantêm presente na escola, 
fazendo suas reivindicações e dando prosseguimento à territorialização da 
escola. O que demonstra que o caminho trilhado deixou marcas. Raízes que 
vão deixar com que a árvore de Fabínho cresça muito mais. 

Um dos exemplos disso é uma relação de projetos a serem 
implementados, entregues pelo coletivo de educação da regional sudoeste-SP, 
contendo as seguintes propostas de adequação ao projeto pedagógico da 
Escola de Engenheiro Maia:  

 
Princípios pedagógicos:  

 A realidade como base da produção de conhecimentos: a 

partir da realidade mais próxima chegar aos conteúdos mais 

gerais. 

 Conteúdos formativos socialmente úteis. 

 Vínculo entre educação e cultura 

- Identidade cultural dos trabalhadores rurais e 

empregados (serraria). 

 Educação voltada para o Trabalho e a Cooperação: Pedagogia 

da cooperação. 

 Construção de valores humanistas: solidariedade, amor a 

vida, amor aos pais, aos educadores, aos companheiros, ao 
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povo, à nação, indignação contra as injustiças, estudo, 

trabalho, espírito de sacrifício. 

 Gestão democrática: Direção coletiva com participação da 

comunidade. 

 Auto organização dos Estudantes: 

- Grêmio estudantil; 
- Elaboração do Regimento interno dentro de sala: 

processo de construção coletiva. 

 Promover a comunidade no seu desenvolvimento atuando na 

resolução de problemas e necessidades: falta de terra, PSF, 

CECA’s, auto-sustentação, falta de jovens formados na 

faculdade para atendes as necessidades.27 

 
Vendo essas propostas como anseios do coletivo de educação 

observamos um certo afastamento com relação a uma pedagogia do campo, 
nos padrões pensados pelo MST. O que demonstra que o processo de 
ocupação dessa escola ainda não foi finalizado. No entanto na fala de Lia 
encontramos uma explicação da importância de se ter uma escola, ao menos 
geograficamente, próxima de onde esses estudantes vivem. 

Mesmo o ensino não sendo do campo é melhor que a 
escola ser na cidade. Porque a educação da cidade incentiva mais 
para o emprego da cidade e a gente quer que eles fiquem no campo, 
como lavrador, que é a raiz deles.28 
 
A comunidade de assentados da Pirituba, ainda não conta com um 

projeto de uma escola que priorize o cotidiano do campo. Todavia está criando 
este caminho. E para isso foi realizado o 1º Fórum Educacional  “A Escola dos 
nossos sonhos”, deixando claro que não é qualquer escola que satisfaz as 
ansiedades daqueles indivíduos, mas uma eficiente no que toca as 
diversidades com que tem que ser tratada a educação do campo. 

O importante dessa experiência, que precisa ser destacado é que 
mesmo num contexto adverso, de uma escola distante das demandas do 
movimento social popular rural sob o ponto de vista pedagógico e enfrentando 
as barreiras do preconceito, a comunidade dos Sem Terra se coloca nessa 
realidade, transformando-a. 

Valorizar essa experiência, enquanto modelo, parece exagerado 
para alguns. Porém pode ser muito rico. Ter uma pequena escola e conseguir 
transformá-la, é o que está posto para muitas comunidades rurais. Portanto o 
valor do exercício realizado pelos assentados do PA Pirituba II não está no 
ineditismo, ou na realização de uma política púbica de grande repercussão, 
mas na sua possibilidade de reprodução em qualquer outro lugar, 
possibilitando um avanço para a escolarização de muitas crianças e 
adolescentes. 

A experiência aqui descrita possivelmente seja tímida em relação a 
outras tratadas nesse mesmo caderno, pois não apresenta grandes inovações 
de cunho pedagógico, nem modificações na estrutura do Estado29. Mas aponta 
elementos que são propulsores de uma política pública diferenciada, pois foi 
elaborada na resistência e pensada para o uso do povo.  

                                                           
27

 Documento elaborado pelo coletivo de educação, MST/Regional Sudoeste-Itapeva/SP, datado de 

29/11/02. 
28

 Lia, Neuseli Aparecida Ramos, entrevista à Suzana Ribeiro, dia 14/06/03. 
29

 Como é o caso das Escolas Itinerantes do Rio Grande do Sul. 
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Com tudo que foi dito e pesquisado aprendemos que o MST faz 
política pública, por meio de cada um de seus membros, cotidianamente, a 
partir de suas estratégias de luta e resistência, que provocam o Estado a agir. 
A peleja é, e deve continuar sendo, diária, pois as conquistas são localizadas. 
A medida em que existe uma dificuldade/morosidade do poder público 
universalizar essas conquistas. Assim uma comunidade garantir escola para 
seus adolescentes não faz com que o Estado perceba a importância da escola 
estar no campo.  

A Escola “Bairro Engenheiro Maia” não era diferente de nenhuma 
outra escola localizada em um bairro rural, mas está ficando. A experiência de 
luta desses assentados, e a organização coletiva do movimento social fez e faz 
a diferença na escolarização das crianças e dos adolescentes ali assentados. 
Nesse sentido, este é um bom exemplo de como construir um projeto 
pedagógico da escola do campo.  
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