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Introdução

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
o MST, foi criado formalmente no Primeiro Encontro 
Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que aconteceu 
de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado 
do Paraná. Hoje o MST está organizado em 22 estados, 
e segue com os mesmos objetivos definidos neste 
Encontro de 1984, e ratificados no I Congresso 
Nacional realizado em Curitiba, no ano de 1985, 
também no Paraná: lutar pela terra, pela Reforma 
Agrária e pela construção de uma sociedade mais justa, 
sem explorados nem exploradores. Desde a sua criação 
o MST incluiu em sua agenda política a luta por escola, 
e a discussão sobre que escola deveria fazer parte da 
vida da família Sem Terra [1].

A questão da escolarização é muito forte no MST 
desde os seus primeiros acampamentos e 
assentamentos.

Desde o início da história da relação do MST com a 
escolarização, houve uma preocupação em discutir a 
questão sobre por qual tipo de escola se estava lutando
[2]. Podendo ser percebido um desejo de eliminar o 
modelo de escola pública, do meio rural existente e 
tentar vivenciar uma nova escola que tivesse por 
princípio, na prática pedagógica e educativa, o MST.

Nesse contexto surgiu o interesse de realizar um 
estudo sobre o assentamento Normandia, existente na 
cidade de Caruaru/PE, com a finalidade e se obter uma 
percepção de como atualmente esta funcionando a 
educação nesse assentamento.

Material e métodos

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica 
em livros, artigos científicos e textos da internet. As 
fontes foram alguns dos principais estudiosos da área 
de Educação do MST e sua pedagogia. Também foi 
realizada uma visita no assentamento Normandia em 
Caruaru, Pernambuco Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C 
e Figura 1D. O qual apresenta uma área total de 546 ha, 
sendo distribuída 14 ha para o centro de formação, 100 
ha para reserva e 16 ha para área social. No 
assentamento levou quatro anos para ser desapropriado 

e no momento 40 famílias encontram-se assentadas, cada 
uma com lote de 10 ha. 

Em sua estrutura organizacional existe o Centro Paulo 
Freire mantido por amigos e projetos. 

A educação chegou ao assentamento devido à existência 
de elevado numero de crianças, mas ao mesmo tempo com 
o paradigma entra a Escola x Educação, pois o desejo era 
de uma educação que não cortasse as bases, e sim 
permanecesse viva a luta dos pais pela terra.

Não há existência de um Projeto Político Pedagógico e 
sim um gerente, que gerencia tudo através de 
normas/regras.

A forma de educação existente e a não formal, realizada 
através de cursos não reconhecidos como: Pé no chão, que 
esta ligado ao setor de formação e produção, mas já existe 
um interesse de reconhecimento junto a secretaria de 
educação, tem como participantes alunos com diversos 
graus de escolaridade e diversas idades e é dividido em 
etapas, para discutir a produção, o sistema econômico e a 
cidadania.

Já formou 19 turmas, geralmente duas turmas por ano, 
com recursos de projetos e assentamentos.

Outra experiência similar a anterior citada e a do Saberes 
da Terra, com duração de 30 dias.

Resultados e Discussão

Nas reflexões realizadas, expostas na Tabela 1, 
observou-se que no MST a escola não é o centro do 
processo de formação humana, mas tem um lugar cada vez 
mais importante. 

O Movimento trata as práticas de humanização dos 
trabalhadores do campo como uma obra educativa, e assim 
faz um vínculo essencial para o trabalho em educação:
educar é humanizar, é cultivar os aprendizados de ser 
humano.

O MST coloca, portanto, que o dia a dia da educação dos 
Sem Terra em cada ocupação, em cada marcha, em cada 
acampamento e assentamento, representa passos do 
processo pedagógico e educativo. Assim, se torna possível 
resgatar uma humanidade quase perdida, e ajudar as 
pessoas a reaprender a ser humano, tanto mais possível e 
necessário é ajudar nesta aprendizagem desde a infância.
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Tabela 1. Perguntas e respostas formuladas para uma analise crítica, da situação educacional do assentamento Normandia em 

Caruaru/PE.

Perguntas Respostas

1) Como esta experiência se situa no quadro da 
estruturação e funcionamento  da educação agrícola 
brasileira? 

Ensino Agrícola e Rural; com a educação mais voltada para o 
Político/social do que para o Técnico

2) Caso não seja uma experiência de Educação Agrícola 
como se situa no quadro da questão em geral?

Ensino técnico-social-político (Educação do campo/rural)

3) Como se dá a gestão na experiência educativa 
observada?

De forma Tradicional, justificada pó ser muito institucionaliza, 
assim a torna muito tradicional.

4) Qual a análise sobre esse modelo de gestão? Tradicional e muitos institucionalizada, centrada na questão 
político-social.
Educação hierarquizada/Baixa autonomia das 
bases/centralização de poder na tomada de decisões

5) Quais as práticas pedagógicas caracterizam a 
experiência?

Educação em diversidade de espaços formativos (escola,
marcha, acampamento);
Pedagogia da alternância;
A sala de aula perde a centralidade.

6)Potencialidades e limitações dessa escola? Formação voltada mais para a vida;
Formação para o entendimento da realidade vivida;
Formação mais social;
Pouca formação técnica;
Reflexão sociológica mais ampla.



Figura 1. Vista do assentamento Fig. (1A), Prédio com dormitório e laboratório de informática e refeitório Fig. (1B), Sala de vídeo 
Fig. (1C) e Refeitório Fig. (1D). 
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