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Resumo: 

A luta pela implantação de um modelo de educação voltada para a população do campo foi 
considerada um grande desafio para os movimentos sociais, em especial para o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra – MST, que ao longo dos anos busca uma proposta de educação 
nos assentamentos. O grande descaso dado à população do meio rural na atualidade é algo que 
desperta o nosso interesse. Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados de uma 
pesquisa realizada no ano de 2009, no assentamento Santa Helena, localizado no município de 
Buritizeiro-MG. Propondo assim, identificar e conhecer os avanços ou retrocessos da 
educação no campo, a realidade da área pesquisada, as dificuldades enfrentadas pelos 
assentados para construir uma escola e a importância da criação de escolas em assentamentos 
rurais. 
Palavras-chave: Assentamento Santa Helena, escola, campo. 

 

SCHOOL OF LAYING IN SANTA HELENA Buritizeiro / MG: FORWARD OR 

BACKWARD? 

 

Abstract: 
 
The struggle for the establishment of an educational model focused on the rural population 
was considered a great challenge for social movements, especially for the Landless Workers 
Movement - MST, which over the years seeking an education proposal in the settlements. The 
great neglect given to the rural population today is something that arouses our interest. This 
paper aims to present results of a survey conducted in 2009, settling in St. Helena, located in 
the municipality of Buritizeiro-MG. Thus proposing to identify and meet the advances or 
setbacks in the field of education, the reality of the area surveyed, the difficulties faced by the 
settlers to build a school and the importance of establishing schools in rural settlements. 
Keywords: Nesting Santa Helena, school field. 
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O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O assentamento Santa Helena está localizado no município de Buritizeiro, norte 

de Minas Gerias. Segundo o banco de dados do IBGE (2007), o município conta com uma 

extensão territorial de 7.226 km², sendo o quinto maior em extensão geográfica do Estado de 

Minas Gerais. De acordo com a figura 01, a seguir, esse município limita-se com os 

municípios de Pirapora a leste, Várzea da Palma e Lassance a sudoeste, Três Marias e São 

Gonçalo do Abaeté ao sul, João Pinheiro a oeste, além de Santa Fé de Minas e Ibiaí ao norte e 

Lagoa dos Patos a nordeste. 

 

 
                       FIGURA 01: Mapa de localização do município de Buritizeiro. 
                       Fonte: Viana (2006, p.19) 
  

 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, até o ano de 

2007 o município de Buritizeiro contava com uma população de 26.133.000 habitantes 

incluindo a zona rural e urbana da cidade.  

O número das grandes propriedades cadastradas pelo INCRA como improdutivas 

em Buritizeiro, lócus da pesquisa, totalizam 91, com uma área de 623.040,7 hectares 

destinada a reforma agrária, ou seja, 86% do total de terras do município. 

O assentamento Santa Helena localiza-se a 85 km da sede do município de 

Buritizeiro. Esse assentamento foi criado em 03 de dezembro de 1996, com uma área total de 

9.685,9976 ha. e área de reserva de 4.624,4999 ha. A capacidade de moradores estimada pelo 

INCRA é de 80 famílias, sendo que atualmente o assentamento conta com 65 famílias 
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assentadas. Os moradores acamparam em várias regiões da fazenda até se instalarem onde se 

encontram atualmente. Quando as primeiras linhas de crédito foram sendo liberadas é que os 

moradores mudaram definitivamente para o lugar onde se encontram hoje. Dona Maria 

moradora do assentamento conta que “aqui nós fizemos barracos e ficamos acampados 

quatro anos até legalizar, eram ranchos de palha muito pequenos (...) aí a gente já plantava 

algumas horta”. 

Com a autorização do INCRA em 1999, os assentados passaram a ser os donos 

legítimos de seu pedaço de terra, conforme relata Dona Maria:  

 
Depois de quatro anos o INCRA liberou, parcelou, nós sorteamos e Deus me 
deu a liberdade de ficar neste local. Isso aqui era uma mata, mata mesmo, ai 
limpamos um lugarzim fizemos um rancho coberto de telhas mais as paredes 
de plástico eu ficava aqui, levantava a noite e olhava por cima da parede para 
ver que bicho que tinha ai, tinha só um cachorro de companheiro. 
 

Caldart (2004) faz algumas considerações sobre o acampamento como espaço de 

vida e socialização:  

 
[...] o acampamento pode ser olhado como um grande espaço de 
socialização dos sem-terra, que passam a viver um tempo significativo de 
suas vidas em uma coletividade cujas regras e jeito de funcionar, embora tão 
diferente da sua experiência anterior, foram eles mesmos que ajudaram a 
constituir. (CALDART, 2004, p.178-179) 

 
A solidariedade se faz presente neste espaço, que nessa circunstância não é tido 

como algo intencional, mas sim uma necessidade prática. Há uma grande precariedade 

material, mas extensa riqueza humana. É um conjunto de famílias que mal se conhecem, que 

portam costumes e heranças culturais tão diferentes entre si, e reconhecem-se em uma história 

de vida comum. Ali compartilham sentimentos diversos, medo, dor, frio, fome, mas também 

convívios fraternos e alegrias nascidas na esperança de uma vida melhor.  

 
Os assentamentos rurais compreendidos dentro de um processo de reestruturação 
fundiária, tem se revelado instrumento fundamental para o desenvolvimento rural 
brasileiro. Para além dos impactos sócio-econômicos da unidade produtiva, os 
assentamentos potencializam, nas regiões onde estes são instalados, uma ‘nova 
dinâmica de demandas (saúde, educação, transporte, apoio à produção, etc.)’, 
também fomentam a participação social, na medida em que se constituem 
associações de assentados. (FEITOSA, 2006, p.104) 
 

 A capacidade de geração de melhoria e renda através dos assentamentos rurais se 

torna bem mais eficaz que alternativas existentes no campo. Conforme Leite (1994), o custo 
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para o assentamento de uma família é inferior ao custo para a criação de empregos em outras 

áreas da economia. 

Dona Maria entende que o assentamento é uma forma de vida e conquista, “a 

gente vem correndo atrás dos nossos direitos, tenho orgulho muito grande de tudo, porque 

para quem não tinha nada, hoje eu estou é muito bem”.   

 

 

                                  Figura 02: Propriedade de dona Maria e o senhor  João. 
                                  Fonte: GOMES, Maria F. 31/03/2009. 
 

  Senhor João, 54 anos morador do assentamento há 12 anos afirma que “não 

tinha para onde ir, então isso aqui foi uma oportunidade muito boa para mim, agradeço a 

Deus por ter me dado esse pedaço de terra, aqui eu planto, crio meus bichos e vamos 

levando”. 

Conforme os relatos dos moradores, a importância atribuída ao assentamento 

como uma oportunidade de vida, trabalho, dignidade e luta, coloca o MST como 

intermediador desse processo e nos faz refletir sobre o seu verdadeiro papel. O movimento 

procura criar condições de vida e trabalho para aqueles que nunca tiveram oportunidade de 

serem proprietários de terra.  

 O acesso dos filhos dos assentados à escola mais próxima seria somente na 

cidade de Buritizeiro-MG a 85 km, o que inviabilizava a permanência das crianças na escola. 

Mesmo com falta de recursos, os acampados resolveram improvisar uma escola para as 

crianças e adultos no assentamento, dentre os acampados havia uma professora que se 

ofereceu a lecionar voluntariamente para os moradores. 
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A CHEGADA DA ESCOLA 

 

Nos primeiros acampamentos da história do MST, a necessidade de organizar 

atividades de educação aparecia somente após algum tempo que se encontravam acampados. 

Sendo assim as crianças ficavam longos períodos fora da escola. No entanto, no assentamento 

Santa Helena, já no ano de 1996, a escola aparece como uma das primeiras necessidades do 

acampamento, sendo organizada logo nos primeiros dias do movimento.  

 

É, pois, do processo de formação dos sem terra que podemos extrair as 
matrizes pedagógicas básicas para construir uma escola preocupada com a 
formação humana e com o movimento da história. Mas é bom ter presente 
que a pedagogia que forma novos sujeitos sociais e que educa seres humanos 
não cabe numa escola. Ela é muito maior e envolve a vida como um todo. 
Certos processos educativos que sustentam a identidade sem terra jamais 
poderão ser realizados dentro de uma escola. Mas o MST também vem 
demonstrando, em sua trajetória, que a escola pode fazer parte de seu 
movimento pedagógico, e que precisa dela para dar conta de seus desafios 
como sujeito educativo. (GENTILI e MCCOWAN, 2003, p.121) 

 
A educação no MST está ligada à formação humana, não somente ao estudo, mas 

ao dia-a-dia do movimento, socializando e humanizando quem dele faz parte. A luta no 

assentamento é para que nenhuma criança e jovem fique fora da escola e nenhum adulto fique 

sem saber ler e escrever.  

Ao montarem o acampamento na fazenda Santa Helena, foi logo vista a 

necessidade da educação. As famílias logo se mobilizaram e, em união, improvisaram uma 

escola, construindo uma casa de pau-a-pique e palha, sendo a professora uma         moradora 

do acampamento. Dona Maria relata: 

 
A escola começou em 1997, no nosso grupo de acampamento veio uma 
professora, já começou a dar aula nos ranchinhos de palha, nos banquinhos 
de madeira de lá trouxe para cá para a sede, de início, não usávamos galpão 
fazíamos rancho de palha para tudo até a cantina da escola era de palha, ai 
nós mesmo cozinhava, um dia uma mãe outro dia outra mãe, quando não 
tinha merenda os pais uniam e levava. 
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                      Figura 03: Aula ministrada em galpões no ano 1999. 
                      Fonte: Autor desconhecido. 
 

Em 1998 ao se instalar o acampamento na zona rural do município de Buritizeiro, 

a prefeitura passou a garantir o funcionamento de uma escola, fornecendo merenda escolar, 

pagamento de salário para a professora e apoio na instalação da horta comunitária, que 

ajudava na alimentação das famílias,  

A escola nesta ocasião contava com uma estrutura precária, eram utilizados 

galpões abertos sem nenhum conforto, onde os alunos todos os dias iam em busca de 

aprendizado e onde a professora oferecia o melhor de si, fazendo com que os alunos 

adquirissem o mínimo de conhecimento possível. 

 
De um lado está a precariedade da estrutura física e, de outro, a falta de 
condições e a sobrecarga de trabalho dos professores gerando alta 
rotatividade desses profissionais, o que possivelmente interfere no processo 
de ensino/aprendizagem. Geralmente aqueles com uma formação inadequada 
permanecem em escolas isoladas e unidocentes até o momento em que 
adquirem maior escolaridade, quando pedem remoção para a cidade. Além 
disso, nas escolas rurais os salários tendem a ser menores e acabam se 
constituindo em mais um elemento que determina a intensa rotatividade 
desses profissionais da educação. A conjugação desses fatores contribui para 
o baixo desempenho dos alunos e a queda nos índices de permanência dos 
mesmos na escola. (EDUCAÇÃO, 2004, p. 21). 

 
Os alunos matriculados no ano de 1999 eram de alfabetização e ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série, mas o assentamento contava desde então, com o projeto Pronera 

de alfabetização de jovens e adultos que funcionava também nas casinhas de palha, no turno 

noturno. 
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 Para o assentamento que não possui professor/morador é mais difícil encontrar 

um profissional que queira trabalhar no meio rural. São inúmeras as dificuldades, desde a 

locomoção até a escola, precariedade de estrutura física, baixa remuneração e falta de apoio 

pedagógico. 

 
[...] as condições de trabalho dos profissionais do magistério permanecem 
precárias. No caso específico da área rural, além da baixa qualificação e dos 
salários inferiores aos da zona urbana, eles enfrentam, entre outros 
problemas, sobrecarga de trabalho, alta rotatividade e dificuldades de acesso 
à escola, em função das condições das estradas e da falta de ajuda de custo 
para locomoção. (EDUCAÇÃO, 2007, p.33)  

 
A Escola Municipal Senhor do Bom Jesus, do assentamento Santa Helena tem sua 

trajetória marcada em meio às dificuldades. A educadora Cleuza relembra a época que 

lecionava nos galpões, “o telhado faltava telhas, quando chovia, os cadernos dos meninos 

caia na lama e eu tinha que pegar o caderno da lama, limpar mais ou menos, colocar na 

mesa e continuar escrevendo”. 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Anísio Teixeira 

(INEP) (2007) entre as principais dificuldades que permeiam a educação no campo podem-se 

destacar: a precariedade das instalações físicas, a dificuldade de professores e alunos de se 

locomoverem até o estabelecimento de ensino, falta de profissionais habilitados e efetivados 

provocando a rotatividade de profissionais, ausência de currículo, calendário próprio e 

supervisão pedagógica e presença de classes multisseriadas. 

Diante da necessidade de um prédio para funcionamento da escola do 

assentamento, a prefeitura da cidade de Buritizeiro, em 2002, realizou a construção da escola. 

A escola conta com duas salas de aula, uma cantina e dois banheiros, um masculino e outro 

feminino. 
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                       Figura 04: Uma das turmas de alunos matriculados na escola no ano de 2002.  
                       Fonte: Autor desconhecido. 
 

As salas de aulas são unidocentes e multisseriadas, o professor além de encontrar 

dificuldades quanto ao material didático, tem que se desdobrar para conseguir conciliar o 

ensino de três séries em uma única sala de aula, trabalho que requer agilidade e 

comprometimento por parte do profissional.  

 
Os professores das escolas multisseriadas, além da atividade docente, 
acumulam outras tarefas administrativas voltadas para a manutenção da 
unidade escolar, chegando, na maioria das vezes, a ter que conciliar as 
atividades de limpeza com o preparo da merenda escolar. (EDUCAÇÃO, 
2006, p.25)  
 

Para que as escolas multisseriadas ofertem um ensino de qualidade é preciso 

investir na capacitação de professores, em material pedagógico, infra-estrutura básica e 

recursos humanos. A educadora Cleuza aponta a grande dificuldade que enfrenta:  

 
Como a classe é multisseriada quando você termina de atender um, tem que 
elaborar atividade para outro, o professor tem que ter agilidade tem que 
trabalhar um pensando em outro. É um número pouco de alunos, porém fica 
a desejar o trabalho porque além de professor você é orientador, supervisor, 
diretor, você é bibliotecário, você faz tudo, se na cidade é difícil, imagina no 
meio rural, por isso há um grande número de evasão. 

 
Arroyo (1999, p.34) defende as escolas mulltisseriadas no campo, afirmando que 

“a escola seriada é uma das instituições mais seletivas e excludentes da sociedade brasileira. 

Ou acabamos com essa concepção seletiva e peneiradora ou não construiremos uma escola de 
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direitos”. Segundo ele não teria sentido levar para o campo um modelo seriado urbano que 

está quase “caindo aos pedaços”.  

A escola multisseriada na visão de Arroyo é considerada um sistema eficiente de 

ensino e não ultrapassado perante a visão urbana. Mesmo com tantas dificuldades pode-se 

observar avanços no decorrer dos anos. Segundo a educadora Cleuza: 

 
A escola melhorou muito, hoje os alunos tem carteira, tem quadro, o material 
didático vem, atrasado mais chega, naquela época a gente tinha que fazer 
avaliação manual, porque não tinha recurso, agora nós temos a impressora 
que compramos com o dinheiro do caixa escolar, nós temos mimeógrafo, 
tem matriz. 
 

Quem vem de fora e entra numa escola rural pela primeira vez não percebe que a 

biblioteca está ali mesmo, ora numa cadeira, numa mesa ou mesmo em um pequeno armário 

improvisado. Assim observadas de dentro para fora, as escolas rurais, embora inseridas num 

estado de precariedade, verifica-se que a criatividade e a necessidade fazem surgir tipos 

alternativos de bibliotecas.  

Podemos perceber que a educação básica oferecida no campo se revela num 

quadro de carências e debilidades, tanto quanto à estrutura física como às condições de oferta 

educacional. Para que a educação básica no campo alcance os padrões mínimos de qualidade, 

será necessário receber uma atenção especial dos órgãos governamentais, construindo assim 

conforme Fernandes (2004) um campo de possibilidades, de existência humana, de cultura, da 

produção para a vida, deixando de ser apenas um simples território. Zuba (2004, p. 98) afirma 

que “o MST está dando seus primeiros passos na educação no Norte de Minas Gerais; os 

caminhos encontram-se abertos”. 

 

PROJETO PRONERA 

 

O assentamento Santa Helena, conta também com o projeto Pronera, definido 

como uma política pública do governo federal tem como objetivo geral promover ações 

educativas nos assentamentos da reforma agrária, com metodologias de ensino específicas à 

realidade sociocultural do homem do campo, destinado aos jovens e adultos. Atualmente o 

Pronera conta com três turmas distribuídas no acampamento, para facilitar o acesso dos 

alunos, devido à distância das suas casas até a escola. O projeto funciona na casa dos próprios 

alunos e as aulas são ministradas duas vezes por semana, duas horas por dia, no período 

noturno. 
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Dona Maria fala da importância do projeto que ela e seu marido frequentam desde 

a sua criação.“Tem gente que não sabia nem assinar o nome e hoje já escreve seu nome,o que 

acho é que não é só aprendizado de ler e escrever, é o encontro das famílias. A escola 

proporciona a liberdade para os alunos.” 

A vontade de aprender também está presente nas falas de Dona Joana, 45 anos, 

casada e mãe de seis filhos. Nunca havia freqüentado uma escola “gosto muito da escola, 

acho a escola muito importante”. Estas palavras retratam a importância que é atribuída ao 

ensino e a certeza de que o aprendizado ainda lhe servirá futuramente.  

Seu Luiz, 65 anos, esposo de Dona Joana fala da importância da escola no 

assentamento: “A escola é muito boa, antes nós não sabia ler, escrever, e hoje, nós sabe 

escrever, nós não lê muito, mas já sabe alguma coisa, e tenho fé em Deus que nós vai 

aprender muito ainda”. 

 

 

                      Figura 05: Sala de aula dos alunos do Pronera. 
                      Fonte: ALVES, Eugênia Maria, 01/0 1/2006. 

 

Segundo a educadora Cleuza a contribuição da escola para o assentamento e para 

os alunos que a frequentam é muito grande. São pessoas que trabalham muito e não tem 

tempo para pensarem em si próprios. Ela sempre inicia suas aulas com uma mensagem de 

reflexão, e é o momento proporcionado a eles para pensarem sobre sua vida, trabalho e luta. A 

educação é algo que requer diálogo, com vista à aprendizagem, à formação e transformação 

social, como discute Freire: 
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Penso que deveríamos entender o “diálogo” não como uma técnica apenas 
que podemos usar para conseguir obter resultados. Também não podemos, 
não devemos, entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos 
alunos nossos amigos. Isto faria do diálogo uma técnica para a manipulação, 
em vez de iluminação. O diálogo é o momento em que os humanos se 
encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e refazem. 
(FREIRE & SHOR, 2006, p.122-123) 
 

O diálogo constitui uma forma de aprender, de reconstruir o vivido, compreender 

o presente a fim de transformar a realidade em que vive. A atitude dialógica serve ainda para 

aprofundar o significado da luta por reforma agrária. A socialização contribui para diminuir a 

distância entre professor e aluno, de tal forma que juntos construam o ensino/aprendizado. A 

educadora conta que tem momentos que os alunos estão tão atentos e inteirados na aula que 

acabam por ficarem horas a mais do expediente determinado, e ainda falam “já acabou a aula 

professora?”. 

 Segundo a educadora, há grandes dificuldades de inclusão de alunos no projeto 

devido às dificuldades de locomoção (as casas são muito distantes), a falta de merenda, falta 

de material e má remuneração do professor, que acaba por ficar desmotivado e não cumpre 

suas devidas obrigações. Cleuza coloca que “diferente da cidade ou do campo não espere de 

ninguém os recursos, porque não vem, o incentivo tem que partir de si próprio”. 

 
[...] é evidente a necessidade do estabelecimento de uma política para a 
educação que valorize os profissionais da educação no campo e na cidade. É 
oportuno destacar a necessidade de ações efetivas focadas na expansão do 
quadro, formação profissional adequada, formação continuada, considerando 
projetos pedagógicos específicos e uma melhoria salarial que estimule a 
permanência de profissionais qualificados em sala de aula. (EDUCAÇÃO, 
2004, p.29) 

 
Pensa-se que na cidade o descaso com o profissional de educação é grande, mas 

no campo isso ocorre de forma desmedida. A educadora Cleuza procura fazer seu trabalho, 

mesmo diante das dificuldades e da falta de valorização, vê no projeto uma grande 

contribuição para os assentados. “O projeto tem grande importância, pois ajuda a reconhecer 

os seus direitos e conscientizar dos seus deveres. E também de aprender a reconhecer a 

importância da sua assinatura, pena que existe pouco investimento no educando”. Em meio 

as nossas conversas ela desabafa, “queria muito que investisse na educação”. 

É preciso uma valorização não somente por parte dos profissionais, mas dos 

alunos que mesmo se sentindo esquecidos na sociedade não perdem as esperanças, eles vêem 

no projeto uma maneira do governo olhar por eles. 
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é preciso olhar para cada escola buscando enxergar não uma pedagogia, ou a 
implementação de uma proposta pedagógica, mas os sujeitos particulares, 
que a fazem ser uma escola e como em seu cotidiano, que não é apenas 
escolar, vão se formando como seres humanos, ou vão buscando jeitos de 
aprofundar ou alargar sua condição humana. (CALDART, 2004, p.416). 

 
Trabalhar a educação no campo é ao mesmo tempo um processo de socialização e 

formação humana, os educadores e educandos tormam-se sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos concluir que mesmo com inúmeras lutas por melhorias da educação no 

meio rural para que o homem do campo viva com dignidade, esta realidade ainda é algo que 

necessita de grandes avanços. O modelo de educação oferecida no campo não é considerado 

de qualidade. As dificuldades enfrentadas pelos profissionais e educandos é algo que 

necessita de um olhar mais atento por parte das políticas públicas. Se educar na cidade é 

difícil, no campo essa dificuldade é uma constante.  

Percebemos que, ao analisar os avanços da educação no meio rural, à luz do 

assentamento Santa Helena, não podemos considerar grandes avanços nesse meio. A única 

escola do assentamento possui uma estrutura física que não atende as necessidades básicas 

dos alunos, além de não existir mobiliário adequado para as séries iniciais. A classe é 

multisseriada acarretando ao professor uma sobrecarga de trabalho.  

O projeto Pronera, implantado no assentamento desde o ano 1997, encontra 

inúmeras dificuldades, os investimentos do governo demoram muito a chegar, desmotivando 

tanto o professor quanto aluno.  

Sendo assim concluímos que a educação no campo será sempre um instrumento 

de luta. Por mais que se criem projetos e aprovem leis que garantam uma educação 

diferenciada para o campo, sem investimentos nada é possível. A educação rural continuará 

sendo ministrada nas casinhas escondidas no meio do mato (Arroyo, 1999), e com aulas 

ministradas por profissionais multifuncionais, com classes multisseriadas, baixa remuneração, 

falta de incentivos e ausência de assistência pedagógica.   

Temos aqui, então, o início de uma longa discussão num Brasil em que as 

diferenças sociais parecem fazer parte de todos os cartões-postais do país. Nesse contexto, é 

negada a possibilidade de educação de qualidade a quem é menos favorecido socialmente.  

Vale ressaltar que as pessoas pesquisadas que moram no assentamento, pelo fato 

de viver e de se relacionar com o meio rural, sabem lidar com suas ricas e variadas formas de 

vida, cultura, trabalho e principalmente de uma educação que alcance uma realidade 

totalmente diferenciada do contexto urbano.    
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