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INTRODUÇÃO:

A pesquisa em questão é voltada para a análise de produções acadêmicas,

especificamente, dissertações e teses de doutorado defendidas no período entre 2011 e 2021

das três principais universidades públicas do estado de São Paulo, UNICAMP, USP e UNESP.

Desse modo, o escopo das publicações tem por objeto de pesquisa a Educação Infantil (0 a 5

anos) e o Ensino Fundamental (6 aos 14 anos), de crianças oriundas da realidade rural e que

são integrantes dos movimentos sociais do campo. Nesse sentido, estes movimentos têm

como valores norteadores de sua atuação política a luta pela terra e pela reforma agrária,

reverberando também na luta pela educação, como é o caso do MST. Além do mais, há um

segundo elemento importante que caracteriza o movimento: a formação subjetiva da

identidade das pessoas que dele fazem parte, isto é, ao se verem como integrantes

indispensáveis em prol das causas do movimento, suas ações práticas dão sentido à própria

vida.

METODOLOGIA:

Diante do objeto de pesquisa acerca da oferta e demanda da educação pelo Estado

brasileiro, a metodologia aplicada consiste em uma revisão bibliográfica de produções

recentes que tratam do tema em suas diversas dimensões e nuances. Desse modo, alguns

desses trabalhos que abordam de maneira central o Movimento Sem Terra, utilizam como

matriz teórico-metodológica o materialismo histórico dialético, que também serviu de base

para a construção da corrente da psicologia histórico-social do autor soviético, Lev Vigotsky,
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como, a perspectiva da RedSig (Rede de Significações), mobilizado por algumas produções,

como, a de Bezzon (2012). Essa perspectiva tributária dos autores, Lev Vigotsky e Henri

Wallon, possui fortes influências do método do materialismo histórico, uma vez que se baseia

na concepção semiótica do desenvolvimento e constituição humana que coloca as interações

humanas como posição central nos processos de produção de sentidos e significados.

Dessa maneira, além das obras marxianas que fornecem as bases do método do

materialismo histórico com as contribuições de Marx e Engels, autores marxistas importantes

que deram sequência a essa teoria social, como, Antonio Gramsci, István Mészáros, Aton

Makarenko, Moisey Pistrak, também se encontram em algumas obras analisadas. Do ponto

de vista da realidade social brasileira, ao tratar da questão agrária, são recorrentes as

considerações de Caio Prado Júnior para contextualizar a questão agrária e suas

contradições, aparecendo assim, na maioria das produções. No âmbito da educação, já que é

o ponto nevrálgico da pesquisa, é imprescindível citar as contribuições de Paulo Freire. Com

uma elevada frequência presente nas obras analisadas, Freire constitui uma das principais

referências de Roseli Caldart, uma grande teórica da Pedagogia do MST e uma das principais

interlocutoras dos trabalhos estudados.

As palavras-chave, já mencionadas anteriormente, foram os critérios levados em

consideração para a seleção das produções acadêmicas. Entre elas estão: a pedagogia da

Educação do Campo; MST e sua relação com a construção da Educação do Campo; os

ínfimos subsídios estatais oferecidos para as escolas em áreas rurais; as pressões das

demandas exercidas pelos movimentos sociais para a melhoria da qualidade do ensino; a

formação social brasileira e a questão agrária como antecedentes para entender as

motivações dos movimentos sociais e suas exigências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Até o momento analisamos 8 produções acadêmicas, sendo 7 dissertações e 1 tese de

doutorado, além disso é preciso destacar que o número de obras analisadas vai exceder esse

número, uma vez que estamos no meio da pesquisa. Visto isso, é importante destacar a

interdisciplinaridade presente nas obras, uma vez que se trata de investigações realizadas nas

áreas das Ciências Humanas a partir de diferentes lentes, tais quais, Psicologia, Ciências

Sociais e, predominantemente na Pedagogia.

Tendo em vista que o cerne da pesquisa se encontra nas especificidades da realidade

rural brasileira, as contribuições de Paulo Freire são indispensáveis e tangenciam todas as
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obras. Dessa maneira, são inúmeras as relações que há entre as dissertações analisadas, a

principal delas até o momento é a predominância do então já mencionado, materialismo

histórico-dialético. Método este, responsável por enxergar as contradições do real e fornecer

bases teóricas capaz de engendrar novos modos de organização social, vide a própria

pedagogia de Paulo Freire, o qual concebe a Educação no plano da dialética e da práxis

cotidiana revolucionária, assim como a Educação do Campo no caso dos movimentos sociais.

Sendo assim, além da educação formal a qual se insere a Educação do Campo, as

Cirandas Infantis, segundo a dissertação de Edna Praxedes (2016), se enquadra como uma

prática pedagógica freiriana na sua essência, pois ao mesmo tempo que contém o aspecto

lúdico na sua função de construção identitária pautada no cotidiano, consequentemente, atua

também na esfera educacional uma vez que essas esferas não estão dissociadas.

É importante destacar também a importância e a recorrência das ideias relacionadas à

Educação do Campo presente nas publicações. A proposta da educação do campo é fruto de

reivindicações que contrapõem o ensino público formal citadino que não oferece os meios

necessários para o desenvolvimento educacional das crianças, pois não leva em

consideração o meio que estão inseridas. Dessa maneira, a educação do campo é articulada

a partir das demandas dos movimentos sociais atrelada às contribuições dos intelectuais

orgânicos que estão pensando a questão agrária e as particularidades do mundo rural, como

também é o caso da educação. Visto isso, eles constroem suas noções pedagógicas através

de bases orientadas a partir das especificidades sócio-históricas e culturais do universo rural.

CONCLUSÕES:

É importante destacar que o foco da pesquisa é privilegiar e dar notoriedade para as

questões sociais do universo rural em suas diferentes nuances e dimensões, principalmente a

partir da esfera educacional. Desse modo, fica evidente com a dissertação, A experiência de

egressos de uma escola do campo do município de Araraquara - SP, defendida em 2015 pelo

autor, Fábio Monari Paiva, as contradições na educação vivenciadas pelas pessoas do

assentamento de Bela Vista do Chibarro. Ao mesmo tempo em que a educação é muito

valorizada pelos assentados por terem sidos impactados profundamente pela Escola do

Campo “EMEF do Campo Professor Hermínio Pagotto", os meios viabilizados pelo Estado são

ínfimos e, consequentemente, a marginalização é a máxima em um mundo que a lógica

urbana é colocada no topo das prioridades.
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Nessa perspectiva, o baixíssimo nível orçamentário destinado para a realidade rural

oferecido pelo Estado é determinante, basta ver as pífias condições estruturais listadas por

Paiva (2015), tais quais, o transporte escolar; as estradas que envolvem o transporte; a

distância entre a cidade e o campo; os preconceitos vivenciados pelas crianças ao entrarem

em contato com as outras da escola urbana, etc.

Já na dissertação, Escola do Campo em território da reforma agrária: a construção

coletiva de um projeto político-pedagógico, defendida em 2021 pela autora Cláudia Praxedes,

fica claro a concomitância que há entre a pressão das demandas exercida pelos movimentos

sociais do assentamento de Pirituba II com suas respectivas Agrovilas e a consequente

alocação de recursos ofertadas pelo Estado. Por ser um símbolo de persistência dos povos do

campo, a escola Terezinha de Moura conta com um Projeto Político-Pedagógico, que graças

às demandas dos movimentos sociais, tem como objetivo fortalecer a escola pública a partir

dos princípios de uma escola humanizadora diferente do que se observa nas escolas públicas

Brasil a fora.

Atendo-se ao caso da tese de doutorado defendida em 2016, da autora Edna Rossetto,

com o título: A organização do trabalho pedagógico nas Cirandas Infantis do MST: lutar e

brincar faz parte da escola de vida dos Sem Terrinha, nota-se também a presença efetiva das

demandas do MST, localizado em um assentamento no município de Franco da Rocha na

Grande São Paulo, nas práticas pedagógicas das Cirandas Infantis, já que visa ensinar as

crianças quais são os seus lugares no MST e mostrar as possibilidades de participar e

entender sobre o processo da luta pela terra sem deixarem de serem crianças.

Além desses trabalhos mencionados, há também a dissertação de mestrado defendida

em 2013, pelo autor, Leandro Amorim Rosa com o título, Participação política: sentidos e

significados atribuídos por membros do setor de educação de um assentamento rural. Rosa

procurou mostrar as atribuições que os indivíduos do assentamento Mário Lago, de Ribeirão

Preto, dão à noção de participação política. Sendo assim, o autor recorreu à categoria da

práxis política de Gramsci para compreender as motivações das demandas do Movimento

Sem Terra e com isso, materializar na realidade aquilo que ainda não existe, mas que está

aberto no campo das possibilidades.

Por fim, o último caso levado em consideração é a dissertação de mestrado da autora

Natália Menin da Silva, defendida em 2013, com o título, A busca por uma educação de

qualidade no campo em uma escola de um assentamento de reforma agrária: a distância

entre o recurso disponível e o necessário. O escopo da pesquisa está voltado para analisar as

estruturas e as condições de funcionamento da escola, Vila dos Girassóis, de um
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assentamento de reforma agrária ocupado pelo MST, que reside na fazenda Santa Clara no

município de Ribeirão Preto. A obra em questão tem como referência a discussão sobre o

Custo-Aluno-Qualidade baseado no estudo realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à

Educação ao tentar definir os meios que uma escola deveria ter para que seja considerada de

qualidade.
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