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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento brasileiro, especialmente a partir dos anos 60, foi marcado por 

uma acentuada concentração da base produtiva nas grandes cidades, conjugando, de um 

lado, um forte processo de concentração de riquezas e, de outro, intensificando o processo 

de exclusão e de desigualdades sociais. 

No meio rural, a opção de desenvolvimento foi promover uma modernização 

conservadora, mantendo uma estrutura fundiária baseada nos latifúndios, valorizando o 

papel da agricultura patronal e fragmentando e inviabilizando as pequenas propriedades. 

Esse modelo, implementado durante décadas, deixou resultados questionáveis, 

especialmente do ponto de vista da sustentabilidade social, ambiental e educacional no 

desenvolvimento brasileiro. 

Com os crescentes desemprego e marginalização nas cidades, o modelo de 

desenvolvimento urbano-industrial, absorvedor de mão-de-obra que migrava do campo, 

esgotou-se, sendo necessária a elaboração de novos modelos de desenvolvimento, nos 

quais o conhecimento e a informação são fatores fundamentais. Ou seja, elevar o patamar 

de escolarização e a permanente qualificação profissional dos trabalhadores em todos os 

níveis, no meio urbano e rural, passa a ser um desafio central. 

Visando reverter esse quadro, é crescente, no debate atual sobre os rumos do 

desenvolvimento rural brasileiro, o entendimento de que o mesmo deva estar vinculado a 

ações de desconcentração da base produtiva do país e à dinamização da vida econômica, 

social, política e cultural dos pequenos e médios municípios, tendo como vetores 

estratégicos o investimento na expansão, o fortalecimento da agricultura familiar e a 

redistribuição de renda, como terra e educação (LEITE, 1999). Para que a agricultura 

familiar entre no novo paradigma, é necessário um imenso trabalho de educação e formação 

profissional, particularmente esforços direcionados aos jovens habitantes da zona rural e ao 

envolvimento das famílias e das comunidades locais nas estratégias formativas. 

                                                 
1 FCT/UNESP – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE; leandrocesarmio@bol.com.br 
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Contudo, o avanço na formulação de diretrizes sobre o desenvolvimento rural, no 

qual o fortalecimento do ambiente educacional aparece com centralidade, contrasta com o 

histórico desinteresse do Estado brasileiro em promover uma política educacional adequada 

ao homem do campo e com uma realidade de escassez e inadequação de projetos e 

programas de qualificação profissional para os setores rurais. 

São, portanto, bem-vindas, as iniciativas de caráter público que busquem fortalecer o 

ambiente educacional existente no campo, superando o quadro histórico de abandono e 

inadequação da escola rural, que leva a elevados índices de analfabetismo e à baixa 

qualificação no meio rural. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão sobre alguns pontos da realidade 

atual do ambiente educacional disponível no meio rural, partindo do estudo de caso dos 

Projetos de Assentamentos instalados no município de Presidente Venceslau/SP, dando 

ênfase 1) ao fenômeno do próprio ressurgimento da instituição escolar na zona rural (no 

caso nos assentamentos), 2) aos impasses que esse processo implica, devido à atuação de 

distintos agentes na constituição do que poderia ser uma proposta político-pedagógica para 

tal estabelecimento e 3) à possibilidade da escola exercer um papel aglutinador na 

mobilização da comunidade assentada, na discussão de seus problemas e encaminhamento 

de soluções. 

A EDUCAÇÃO RURAL EM FOCO: O PASSADO E O PRESENTE 

Nos primeiros quatro séculos da nossa história, nos quais se dá a formação do 

esqueleto da estrutura social brasileira, a educação jamais teve qualquer importância no 

mundo rural. Ao resgatar-se a trajetória da educação rural, é preciso considerar a 

colonização, o regime de escravidão, o latifúndio e predominância da produção extrativista e 

agrícola voltada à exportação. No conjunto, esses elementos não demandavam a 

qualificação da força de trabalho, ocasionando desprezo, por parte das elites, em relação ao 

aprendizado escolar das camadas populares. 

Num sintético histórico do tema, já no século XIX, encontram-se iniciativas de 

educação rural. Entretanto, é a partir dos anos 30 do século XX que começa a delinear-se 

um modelo de educação rural ligado aos projetos de modernização do campo brasileiro. Ao 

realizar estudo no qual faz um balanço histórico da educação rural no Brasil, Sérgio Celani 

Leite, em sua obra: “Escola Rural: urbanização e política educacionais” (1999), mostra o 

aspecto marginal desse processo escolar e o desinteresse do Estado em promover uma 

política educacional adequada ao homem do campo. Isso levou a escola rural a uma 

imitação do processo urbano, contribuindo para a descaracterização da sociedade 

camponesa. 
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Segundo esse autor, paradoxalmente, o processo de urbanização exige uma 

abrangência cada vez maior da educação em todos os níveis, inclusive o rural, e, em muitos 

casos, não considerando variáveis que ainda são uma constante nos sistemas 

educacionais, particularmente no rural, como: a) o elevado índice de analfabetismo, 

sobretudo nas faixas etárias acima de 25 anos; b) a baixa remuneração e qualificação dos 

professores, com predominância de professoras leigas responsáveis por classes, na sua 

maioria, multisseriadas; c) o elevado índice de exclusão e repetência; e d) o crescente 

processo de municipalização da rede de ensino fundamental, que responde pela quase 

totalidade das matrículas nas séries iniciais das escolas rurais, sem que sejam viabilizadas 

as condições estruturais e pedagógicas. 

Além dessas variáveis, Leite cita outros dois pontos que merecem destaque. O 

primeiro é a ação didático-pedagógica da escola rural, que apresenta um currículo 

geralmente estipulado por resoluções governamentais e com vistas à realidade urbana, com 

estruturação didático-metodológica deficiente, salas multisseriadas, calendário escolar em 

dissonância com a sazonalidade da produção agropecuária, ausência de orientação técnica 

e acompanhamento pedagógico e de material de apoio para alunos e professores. O 

segundo refere-se à participação da comunidade no processo escolar, que apresenta um 

particular distanciamento dos pais em relação à escola, contribuindo ainda mais para 

desvincular a escola da comunidade em que está inserida. 

Ou seja, historicamente, a política de educação rural teria se restringindo a oferecer 

um arremedo de escola urbana, que nem habilita os filhos dos agricultores para dar 

continuidade às lides dos pais, nem os qualifica para os empregos urbanos. 

A problemática da educação tem sido amplamente discutida por diferentes grupos, 

com interesses sociais diversos. Nesse contexto, a problemática educacional no campo 

ganha importância, sobretudo devido ao processo de assentamento de milhares de famílias 

em projetos de assentamentos rurais – maneira polêmica que o estado brasileiro, nas 

últimas décadas, tem de responder às intensas mobilizações dos trabalhadores rurais nas 

suas reivindicações por terra e por uma ampla reforma agrária. 

Desenvolvendo uma discussão original acerca do fazer educacional junto à essa 

população, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ao lado da própria 

organização dos trabalhadores em sua demanda por terra, acrescenta a questão 

educacional como um elemento central da luta desse segmento. Isso é expresso na 

simbologia do “rompimento de três grandes ‘cercas’: a cerca do latifúndio, a cerca do capital 

e a cerca da ignorância, que submetem os trabalhadores rurais sem terra a condições de 

vida degradante na sociedade brasileira” (BEZERRA NETO, 1999, p. 12). Desta maneira, 

surge dentro do MST uma proposta de desenvolvimento de um novo modelo de homem, 
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através da construção de um novo paradigma educacional voltado para a realidade rural. 

Assim, a educação, juntamente à necessidade inexorável da reforma agrária, torna-se 

instrumento capaz de libertar a classe trabalhadora da exploração a que está submetida, 

transformando a realidade social do homem do campo. 

Na obra: “Sem-Terra Aprende e Ensina: estudo sobre as práticas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais, (1999)”, Luiz Bezerra Neto, estuda as práticas educativas e 

formativas desenvolvidas pelo MST, analisando também, a formação dos educadores do 

Movimento – suas matrizes teóricas e metodológicas. Embora o objeto de estudo seja a 

prática educacional e formativa dos trabalhadores, houve a necessidade de desenvolver um 

resgate histórico do MST, para se obter uma melhor compreensão do porquê da existência 

deste movimento e seu projeto de luta em torno da Reforma Agrária (R.A.) e da Educação. 

Segundo o autor, para um melhor entendimento da problemática agrária no Brasil, é 

importante que se leve em conta que nem a luta pela terra, nem os mecanismos utilizados 

para a conquista da mesma, são novos. Ou seja, não foram iniciados pelo MST. O que 

aparece como novidade nesse contexto de luta pela terra é a tentativa de se fazer um a 

ligação da questão cultural e educacional com a problemática da concentração de terras, 

discutindo-se formas de organização e defesa da propriedade coletiva dos meios de 

produção e da democratização do poder político e da propriedade. 

Aponta disciplina e mística, como importantes mecanismos de luta para a realização 

do processo de gestão do Movimento. Tais mecanismos, também, perpassam o processo 

educativo proposto pelo MST que, ao definir sua proposta de trabalho educacional, procurou 

aliar a educação ao trabalho e à organização que poderá possibilitar uma formação para 

suas lutas, cujos princípios norteadores podem ser sintetizados através do trabalho, 

organização e participação coletiva, tornando mais firme o vínculo entre o trabalho produtivo 

e o estudo, que deve ser uma tônica constante na educação do MST. Por fim, propugna-se 

a necessária ligação entre a teoria e a prática, sendo esta última entendida como tarefa 

obrigatória dos educandos. 

Cumpre assinalar que a proposta pedagógica do MST não é uma proposta que surge 

do nada ou que busque dar início a uma nova pedagogia. Na prática, é uma apropriação da 

proposta educacional de Paulo Freire acompanhada das orientações pedagógicas de 

pensadores como Makarenko, Piaget, Martí e Che Guevara (CALDART, 1997). Além de 

adotar uma postura educativa que tem por base esse ecletismo metodológico, através da 

inspiração de vários educadores de vertentes diversas, o MST inova também no conceito de 

escola pública, entendendo que esta deva ser mantida com recursos públicos (estatais) e 

orientada pelos interesses da comunidade. Para o Movimento, o fato de a educação ser um 

dever do Estado não pode significar que a direção da escola pública deva ser reservada 
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exclusivamente ao Estado, pois esta tem que estar a serviço da comunidade e é ela quem 

melhor identifica suas necessidades. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa Mirna Torres Andrade (1999), chegou a afirmar 

que o princípio da educação proposta pelo Movimento se assemelha muito com a proposta 

oficial do Estado de São Paulo. Alegando que as duas propostas defendem que o educando 

não seja visto como um ser vazio que cabe ao educador encher de conhecimento, não se 

importando se o mesmo está compreendendo ou não. Os pressupostos teóricos utilizados 

também são os mesmos: Makarenko, Leontiev, Paulo Freire, Emília Ferreiro, entre outros. 

Contudo, diferem entre si, especialmente, quanto à ênfase que o MST atribui ao 

envolvimento da proposta pedagógica com a realidade do assentamento - vinculando a 

educação com os problemas enfrentados tanto nos acampamentos como nos 

assentamentos. 

No debate contemporâneo sobre novas perspectivas do desenvolvimento rural 

brasileiro – realizado na academia, nos movimentos sociais e nas instituições 

governamentais e não-governamentais –, a educação rural é tida como um elemento 

central, articulada a iniciativas de profissionalização, pesquisa e assistência técnica. Mas 

são raras as iniciativas em curso que conseguem apontar uma perspectiva integradora 

dessas dimensões. Isso demanda um olhar novo – do Estado e da sociedade civil – e a 

constituição de novos mecanismos de intervenção das políticas públicas de educação para 

o meio rural. 

Educação e Reforma Agrária no contexto geográfico em estudo 
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Nesse sentido, a problemática da educação rural, sobretudo em suas dimensões 

comunicativa e pedagógica, tem sido apontada como um fator fundamental no 

desenvolvimento da agricultura familiar, em especial nos programas de Reforma Agrária, em 

toda a América Latina (FREIRE, 1982). De acordo com Ferrante e Barone (1996), a 

problemática da Reforma Agrária no Brasil, só pode ser entendida através de uma análise 

da formação histórico-concreta da sociedade brasileira, na qual é revelado o latifúndio – a 

exploração agropecuária de grandes dimensões – como a matriz de nossa economia. 

Essa questão ganha muita relevância no contexto do extremo Oeste Paulista, região 

conhecida como Pontal do Paranapanema, devido a grande concentração de latifúndios. 

Uma das causas, senão a principal, foi a grilagem de terras que houve no processo de 

ocupação da região, isto porque, até meados do século XIX, por falta de legislação 

adequada ao trato da propriedade no Brasil, era prática a declaração de posse de glebas de 

terras por meio de escrituração em livros existentes em paróquias, feita pelo próprio vigário, 

era o “Registro Paroquial” (LEITE, 1998), facilmente falsificável – o que ocorreu na região, 

tornando-a o mais conhecido caso de grilagem de terras do país. 

Alvo de algumas intervenções estatais no sentido de promover o assentamento de 

trabalhadores rurais (notadamente populações atingidas pelas obras das barrragens nos 

rios Paraná e Paranapanema), a região irá testemunhar um dos mais intensos episódios de 

mobilização e luta pela terra, a partir da década de 1990, tornando-se, justamente por tal 

pressão, a região do Estado de São Paulo com maior número de assentamentos rurais - 

com um total de 81 Projetos de Assentamentos até o ano de 2003 (FERNANDES, et alii 

2003). Dentre os vários municípios que compõem o Pontal, o município de Presidente 

Venceslau tem se destacado, sobretudo nesta atual gestão municipal (2001-2004), por suas 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento rural e, mais especificamente, ao 

desenvolvimento dos assentamentos instalados no seu território (ANDRÉ et al., 2003). 

O município de Presidente Venceslau está situado no Planalto Ocidental Paulista, no 

extremo sudoeste do Estado, ocupando uma área de 757 km2, tendo as seguintes 

coordenadas geográficas: 21º 52’ 2’’ latitude Sul e 51º 50’ 48’’ longitude Oeste. Limita-se 

com os municípios de Dracena, Ouro Verde e Panorama (ao norte); com Marabá Paulista ao 

sul; a leste, com o município de Piquerobi e a oeste com o município de Caiuá. Contando 

com uma população de pouco mais de 20 mil habitantes, Presidente Venceslau tem quatro 

Projetos de Assentamentos (P.A.s) em seu território, totalizando 248 lotes familiares. 

• P.A. Primavera, com 126 lotes familiares; 

• P.A. Tupã-Ciretan, com 78 lotes familiares; 

• P.A. Radar, com 29 lotes familiares; 
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• P.A. Santa Maria, com 17 lotes familiares. 

(Fonte: ANDRÉ et alii, 2003). 

Atendendo a demanda de municipalização do ensino, a Prefeitura local instalou ali a 

partir de uma reforma feita na antiga da fazenda Primavera – em 1996 transformada em 

Projeto de Assentamento - uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil. Essa 

escola atende também aos demais assentamentos do município, criando-se, assim, um 

espaço propício para o desenvolvimento de atividades educacionais e culturais voltadas 

para toda população assentada. 

É A partir da EMEFEI Primavera, centralizadora das ações educacionais e sociais, 

que o fazer educação acontece nos projetos de assentamentos do município de Presidente 

Venceslau/SP. Compreendendo um espaço físico bem amplo, a escola possui: 05 (cinco) 

salas de aula, 01 (um) banheiro masculino e 01 (um) feminino – tudo instalado no antigo 

estábulo reformado. Na casa da sede, que compõe o conjunto arquitetônico da escola, 

existe a videoteca, a biblioteca, a brinquedoteca, a sala de informática e mais uma cozinha 

para as professoras – instaladas no piso inferior do imóvel. No piso superior, têm-se quartos 

e banheiros das professoras. Além disso, foram construídos uma quadra poliesportiva e um 

refeitório. 

Para o melhor entendimento do processo educacional, foram realizadas entrevistas 

com agentes envolvidos na gestão da escola. Segundo as informantes, a instalação da 

Escola nos prédios do PA Primavera é bastante recente (a obra teria sido finalizada 

somente em 2003). Antes disso, a Escola Municipal funcionava, desde 1996, num 

assentamento vizinho (Tupã-Ciretan): 

“Então nós começamos ali, com uma escola bastante simples, instalações 

simplórias, que era tudo muito improvisado, tínhamos lá 1ª, 2ª, 3ª e 4ª e já a pré-

escola. Enquanto as salas eram as mesmas, né. E trabalhamos... Ficamos ali, não sei 

dizer... seis anos. E começamos lá, com bastante modéstia, pois tudo era muito 

precário, tudo muito começando, muita experiência nova, professoras saindo daqui 

indo morar lá, coisas que a gente nunca havia experimentado. E como a gente tem 

uma classificação de professores, é óbvio que as primeiras classificadas nunca 

escolhiam o assentamento, sempre escolhiam a cidade, a zona urbana, e então o que 

acabava acontecendo, as últimas classificadas, que geralmente são professoras de 

pouca experiência na área, que está se formando, que esta começando e indo para 

uma escola do campo, assumindo uma situação tão diferente, então daí, também 

cria-se bastante situações mais difíceis. Além de elas serem novas com relação à 

parte pedagógica, né, o dia-a-dia em sala de aula, isso tudo também a experiência de 

morar num lugar diferente: deixar família, deixar filho. Então foi bastante difícil, 
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bastante penoso pra elas. Até pra nós também estarmos controlando” (depoimento da 

coordenadora pedagógica da Rede Municipal de P. Venceslau, 2003). 

A prática de instalar as professoras no próprio PA, conforme o relato, será parte da 

estratégia educacional da rede municipal. Conflito entre os Poderes Legislativo e Executivo 

no âmbito do município, levará, no entanto, a que esses docentes sejam trocados a cada 

ano, impossibilitando um maior envolvimento desses agentes com a experiência dos 

assentamentos. Destaca-se, também, a partir da fala da informante, a dificuldade de se 

“controlar” burocrática e pedagogicamente essa experiência. 

Outro elemento fundamental na análise da experiência educacional da Escola do 

Assentamento Primavera é a participação de uma agência não-governamental – a TV 

Futura – na gestão do projeto pedagógico do estabelecimento. Esse processo, ainda sem 

resultados notáveis, revela a carência do Poder Público na área, bem como os impasses do 

fazer educacional numa situação diferenciada, como é a dos assentamentos rurais. 

Mesmo com o “apoio pedagógico” da TV Futura (ligada à Fundação Roberto 

Marinho), o planejamento das aulas nos últimos anos (2003 e 2004) ainda se dá de forma 

comum entre as escolas municipais da cidade e a escola do assentamento: 

“Bom nós trabalhamos com projeto anual. As diretoras, junto com as 

professoras, no começo do ano têm uma semana do planejamento, que é quando 

elas elaboram o projeto escolar para cada escola. Cada escola faz o seu. A escola 

da Primavera, ela é uma... na verdade são classes descentralizadas da EMEFEI 

Jardim Eldorado, então, por enquanto elas ainda fazem/elaboram o projeto delas 

junto com a escola do Jardim Eldorado. Então, naquela semana elas ficam juntas 

aqui na cidade elaborando o trabalho que vai ser desenvolvido, tanto para o Jardim 

Eldorado, quanto para a Primavera e Morada do Sol, que são três escolas na 

verdade, sendo duas descentralizadas do Eldorado” (depoimento da coordenadora 

pedagógica da Rede Municipal de P. Venceslau, 2003). 

 Atuando no município há alguns anos, num projeto de instalação de videotecas nas 

escolas, o canal Futura, apresentou uma proposta ao município de gerir pedagogicamente a 

escola do PA Primavera, a partir de 2003. 

“Eles entraram numa nova proposta, então no começo do ano, enquanto 

as professoras estavam aqui fazendo o projeto, as professoras do Assentamento 

ficaram lá, junto ao George, nessa ocasião a Ludo (coordenadora do canal Futura) 

não estava, era só o George, que é o mobilizador do Canal, com as professoras, 

elaborando ali alguma coisa que fosse ficar... Na verdade um projeto para a 

escola do campo, que era o que nós esperávamos, achávamos que o fruto 
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daquele trabalho seria esse. Bom, trabalharam lá, mas depois no final, que nós 

percebemos, é que, como acho que não ficou pronto em tempo, algum problema 

com a digitação, não sei o que aconteceu, na verdade, elas começaram o ano 

com o mesmo projeto da escola daqui da zona urbana. Quando eu pedi esse 

projeto elas conversaram comigo, falaram para mim que o mobilizador George 

havia levado com ele, que ele ainda ia editar melhor, digitar essas coisas, e que 

elas estavam trabalhando com o mesmo projeto daqui, do Jardim Eldorado” 

(depoimento da coordenadora pedagógica da Rede Municipal de P. Venceslau, 

2003). 

 O “Canal Futura” tem uma grade de programação toda voltada para assuntos 

educacionais. No primeiro ano de atuação do canal no PA, sua iniciativa esteve muito 

voltada para a escolha e sugestão de exibição de programas gravados da grade da TV e 

desenvolvimento de projetos quase isolados, tendo pouco ou nenhuma ligação com o 

projeto pedagógico oficial. 

No ano de 2004, a evolução do projeto do Canal Futura no PA passou 

fundamentalmente pela contratação de uma ex-professora da Escola do PA Primavera, 

demitida por questões administrativas alheias ao seu trabalho. Isso porque a não realização 

de concursos para efetivação dos professores da rede municipal impossibilitou a 

manutenção legal dos contratos emergenciais dos professores da EMEFEI Primavera. A 

referida professora torna-se, então, agente comunitária a serviço da TV Futura. Seu 

depoimento esclarece a atuação dessa agência no PA: 

“Primordialmente é do Canal Futura, toda nossa infraestrutura, de como fazer 

o projeto, como planejar, fazer o plano de ação. Esteve junto com a gente desde o 

começo que eles começaram a fazer a pesquisa com os pais (comunidade), eles 

foram lá nas casas, para depois desenvolverem com as crianças. E estão ali com a 

gente toda semana, através de contatos, nosso mobilizador, o George, vem 

mensalmente. Relatórios, registro tudo o que acontece num ‘diário de bordo’. A 

DAAMA (Divisão de Agricultura e Abastecimento do Município) que está nos 

ajudando na parte de solos e agricultura. Estamos desenvolvendo agora uma horta 

comunitária junto com as crianças” (depoimento de professora da EMEFEI 

Primavera, hoje agente do Canal Futura, 2003). 

Essa agente também comenta as dificuldades do início do projeto, sobretudo com 

relação ao “alheamento” dos pais e que hoje essa postura mudou, sendo comemorada 

como uma “vitória”. Comentou, por fim, a participação mais ativa da comunidade, no que 

tange os assuntos escolares dos filhos, exemplificando que nas reuniões de pais e mestres 

há o comparecimento da maioria dos pais. Percebeu-se um maior interesse das crianças 
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para aprender, após a instalação da escola rural do Assentamento Tupã-Ciretran para o 

P.A. Primavera. “A escola da Tupã-Ciretran estava em péssimas condições, isso refletia no 

ensino-aprendizagem. Após a mudança da escola, houve uma mudança no comportamento 

das crianças e os pais começaram a se interessar mais pelos assuntos referentes à 

educação, havendo, assim, uma conscientização da comunidade” (depoimento de 

professora da EMEFEI Primavera, hoje agente do Canal Futura, 2003). 

Como mencionado, a EMEFEI Primavera e a EMEFEI Morada do Sol são Classes 

Descentralizadas da EMEFEI Jardim Eldorado, que fica na zona urbana. Dessa maneira, a 

Escola Primavera tem seu Plano Escolar atrelado às necessidades de uma escola urbana. 

Sabendo dessa especificidade da Escola, a Divisão de Educação de Presidente Venceslau 

abriu espaço para a atuação pedagógica do Canal Futura, que deveria seguir uma 

metodologia adequada para a realidade dos educandos, ou seja, uma educação voltada e 

pensada para o campo. A proposta adotada pela Escola está descrita no Plano Escolar – 

Biênio 2002-2003, no qual resumidamente dispõe: 

• Educador mediador/facilitador – meta transformar o aluno; 

• Educando será trabalhado para ser aperfeiçoar e adquirir uma formação integral, 

capaz de perceber que a razão predomina sobre os instintos; 

• Conhecimento e conceitos transmitidos ao aluno farão com que se torne autônomo, 

com estrutura emocional suficiente para aceitar a autenticidade do outro; 

• Saberá distinguir a mentira da verdade, lutando contra a discriminação; 

• Avaliação: processo interativo – professores e alunos avaliam-se constantemente e 

permanentemente, desenvolvendo a autocrítica e transformando a reflexão em ação. 

(fonte: Plano Escolar biênio 2002/2003 – Div. Educação/ PM Pres. Venceslau) 

Segundo o Plano, o educador devera resgatar e desenvolver no educando valores 

morais e éticos, participando na obra do bem comum, preservando a sociedade e 

fraternidade. Uma diferença que levou em consideração a especificada da escola na zona 

rural foi com relação ao horário. Procurando adaptar o horário escolar com a realidade dos 

educandos a escola possui um horário diferenciado, isto é, intermediário: das 9 horas da 

manhã às 14 horas e 30 minutos. Segue o quadro de professoras da EMEFEI Primavera 

(ano 2003): 

 

PROFESSORAS SÉRIES ALUNOS 
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Maria de Lourdes de Souza Jardim III / MOVA 08 / 50 

Alcilene Grião Carvalho Thurmann 1ª série / Tele-Sala 13 / 13 

Norma Shirley dos Santos Cardoso 2ª série 19 

Kátia Cristiane Barutta Wanderley 3ª série 16 

Íris Aparecida Pastor da Silva 4ª série 15 

Fonte Dados: Divisão de Educação de Presidente Venceslau 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: MAIS DIVERSIDADE 

A Escola Primavera conta também com núcleos de ensino voltados a jovens e 

adultos. O MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos) e as Tele-Salas, 

ligadas a Fundação Roberto Marinho, patrocinados pela Prefeitura Municipal. As tele-salas 

enfrentaram, no ano de 2003, certa dificuldade, começando com 150 alunos e finalizando o 

ano com 50 alunos, em média. A problemática da certificação foi apontada pelos 

responsáveis como motivo dessa evasão, mas, em contra-ponto os alunos que ficaram 

exigiam aulas expositivas, não aprovando o “sistema de vídeo”. Em dias de aula de vídeo, 

os alunos faltariam mais e sempre exigem matéria na lousa. O MOVA (Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos), promovido pela Prefeitura Municipal, possuia cerca de 

dez participante em 2003. As dificuldades citadas dizem respeito aos problemas na 

alfabetização, devido aos diferentes níveis de escolaridades e idades. 

Além das iniciativas mais diretamente ligadas ao Poder Público Municipal (mediadas 

ou não pelo “Canal Futura”), outras ações educacionais têm lugar na Escola do 

Assentamento, revelando seu papel centralizador da comunidade. Outros mediadores, 

também, se apresentam nesse processo. Buscando compreender a atuação desses 

mediadores, acompanhou-se o projeto desenvolvido pela entidade sindical (FERAESP), 

intitulado “Empreendedorismo solidário e articulações territoriais para o desenvolvimento 

dos espaços rurais”, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 

realizado pela PLURAL, uma cooperativa de técnicos ligada ao movimento sindical e 

responsável pelo curso de capacitação (ANDRÉ et al., 2003). 

Tal iniciativa, realizada em 2003, garantiu alguma socialização de informações 

acerca de modelos de gestão de negócios cooperativos, através de intercâmbio que os 

assentados fizeram num assentamento em Francisco Beltrão (PR), onde os trabalhadores 

tiveram a oportunidade de conhecer uma cooperativa de crédito, gerida e desenvolvida 

pelos próprios assentados do município paranaense. O professor Marcos (técnico 

responsável) conduziu os relatos para uma reflexão, por parte dos assentados, sobre o que 

foi observado no intercâmbio. Os pontos levantados pelos educandos, para o sucesso dos 

assentados de Francisco Beltrão foram: 
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• A cooperação coletiva, para a superação das dificuldades, nos assentamentos 

visitados; 

• A necessidade da educação/formação permanente para o melhor gerenciamento da 

cooperativa; 

• A diversificação de cultura como viabilidade econômica e ambiental do lote. 

Segundo eles, também, foi possível observar que, apesar dos lotes familiares 

visitados serem de apenas dois alqueires, possuem produtividade superior que seus lotes, 

que são em média de oito a dez alqueires. Foi apontado como diferencial nessa 

produtividade a organização dos assentados paranaenses. 

O objetivo do curso seria a identificação de lideranças, para a estruturação da 

cooperativa de crédito através da busca do apoio de outros órgãos, através de parcerias 

para o desenvolvimento social, econômico e cultural do assentamento. 

Também foram promovidas a leitura e discussão de textos e exibição de vídeos. A 

partir da coleta de depoimentos durante e ao final do curso (ocorrido em 2003 e que teve 

seu término abreviado por limitação financeira), nota-se que a maioria não acreditava na 

constituição de uma cooperativa, por não haver confiança e envolvimento mútuo entre os 

assentados, devido a experiências passadas por eles em uma mal sucedida cooperativa do 

leite. 

CONCLUSÃO 

Para Sérgio Celani Leite (1999), a escola rural, dentro do contexto da educação 

nacional, merece destaque, tendo em vista as particularidades e a dinâmica espacial que a 

envolvem, considerando que o universo rural possui leis próprias na conjugação do trabalho 

e da produção, além da co-existência de valores culturais e competências de seus membros 

sociais. 

É importante salientar que, com a implantação dos Projetos de Reforma Agrária, 

competência do Governo do Estado ou Federal, tem-se um ressurgimento da escola rural, 

sobretudo de Ensino Fundamental, como no caso estudado. Os municípios, então, passam 

a ter um papel importante nessa dimensão da ressocialização das populações assentadas, 

sobretudo devido à onda de municipalização do Ensino Infantil e Fundamental. 

Com isso, um dos grandes desafios passa a ser o impasse na construção de um 

Projeto Político-Pedagógico para essas escolas. No P.A. Primavera, devido à concorrência 

de diversas entidades (Canal Futura, Sindicato, Prefeitura Municipal), se existe um 

enriquecimento, não existe um eixo aglutinador de uma proposta pedagógica específica. 
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Desse modo, tem que se pensar numa proposta de desenvolvimento e de uma escola no 

campo que leve em conta a tendência de superação da dicotomia rural/urbano, 

resguardando, ao mesmo tempo, a identidade cultural dos grupos que ali produzem sua 

vida. Isso nos indica que uma escola no campo não precisa ser uma escola agrícola, mas 

será, necessariamente, uma escola vinculada à cultura que se produz a partir das relações 

sociais mediadas pelo trabalho na terra, com a natureza. 

Contrariamente a uma percepção acerca da não participação da comunidade 

camponesa no fazer educacional, o que se observou na comunidade assentada do 

município de Presidente Venceslau/SP é um crescente movimento de participação, já que 

se percebe um envolvimento das famílias no processo educativo, expressa, entre outras 

situações, através das reuniões de pais e mestres, no qual os pais se interessam e cobram 

das professoras o que está sendo ensinado para as crianças assentadas. Além disso, a 

utilização da Escola para o desenvolvimento de outras atividades educacionais extra-

curriculares e de natureza mais formativa profissional e política (como o curso sobre 

empreendedorismo) revela essa tendência participativa. Dessa maneira, a Escola do 

Assentamento Primavera torna-se um importante centro aglutinador das relações sócio-

espaciais, manifestando-se em organizações de festas comemorativas tanto do calendário 

escolar como do calendário camponês, tendo como principal característica a participação da 

comunidade assentada como um todo para sua realização. 

O que se abordou e se diagnosticou até aqui aponta para a ausência concreta de um 

projeto claro, que estabeleça uma política de educação no campo vinculada ao 

desenvolvimento local e regional do interior e dos pequenos municípios que integram o meio 

rural brasileiro, mesmo que se percebe uma mobilização para isso (via pedagogia do MST). 

Desde modo, são válidas e bem vindas iniciativas do poder local e outros órgãos no 

desenvolvimento de medidas que procurem reverter o quadro de “atraso” que os pequenos 

produtores rurais, em especial os assentados, estão inseridos, reflexo de uma política 

educacional que historicamente contribuiu para essa exclusão social. 
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