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Resumo: O presente trabalho é uma reflexão acerca do cerceamento do direito à educação das 
crianças acampadas e assentadas no Estado do RS, com o descredenciamento das Escolas 
Itinerantes do Movimento Sem Terra (MST). No início de 2009, mediante a assinatura de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Mistério Público do RS e a Secretária de 
Educação, feriram-se o direito à educação, das crianças e adolescentes do MST em uma 
afronta a Constituição Federal de 1988 e ao Pacto Internacional dos direitos econômicos, 
sociais e culturais da ONU que proíbe o retrocesso dos direitos sociais. É irreparável o dano 
causado na vida dessas crianças e jovens por agentes públicos encarregados de fazer cumprir 
a lei e assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos. Porém, em 2011 um Parecer da 
Procuradoria-Geral do Estado do RS considerou nulo o referido TAC, pois não foi assinado 
pela Governadora da época e sim pela Secretária de Educação do RS.                                               
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Introdução: 

 O presente trabalho apresenta uma contextualização das Escolas Itinerantes do 

Movimento Sem Terra (MST), no Estado do RS, assim como da realidade das crianças 

acampadas e asssentadas do MST.         

 Na continuidade do trabalho é efetuada uma análise do direito à educação, das crianças 

do MST, mediante o prisma constitucional, infraconstitucional e do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 Na sequência verifica-se a negação do direito à educação, para as crianças pobres do 

campo, pertencentes ao MST, mediante a feitura de um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) entre o Ministério Público do RS e a Governadora da época. O referido TAC foi 

considerado nulo, mediante parecer da Procuradoria Geral do Estado do RS, por não conter a 

assinatura da Governadora e sim da Secretária Estadual de Educação. 

1. A Escolas Itinerantes do Campo, no RS 
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 Um setor da sociedade civil brasileira profundamente marcada pela miséria são os 

pobres da zona rural, os acampados e assentados do Movimento Sem Terra (MST). Conforme 

Herbert de Souza - O Betinho (2002, p. 323) “é evidente que o problema mais antigo do 

Brasil é o mais atual: a terra. Todos sabem, por meio da História do Brasil, como a terra foi 

distribuída para muitos poucos, que passaram a ter um monopólio extremamente forte e 

arraigado em nossa sociedade”.   

 Desde a chegada dos portugueses as terras brasileiras foram distribuídas e loteadas, 

para os representantes das classes dominantes, mediante as capitanias hereditárias pelas quais 

esses assenhoraram-se das terras. 

 A forte concentração de terras no Brasil gerou inúmeros conflitos fundiários, dando 

origem a muitas organizações de trabalhadores reivindicando o seu direito a terra.   

 No século XX, mais especificamente na década de oitenta, surgiu uma organização 

denominada Movimento Sem Terra (MST) como um coletivo que inicialmente pautou-se na 

luta pela terra. Os agricultores do Movimento Sem Terra constituem-se os mais pobres no 

campo e além da luta pela terra, possui ainda a capacidade de luta pela educação, além de 

agregar e recuperar pessoas desnutridas, subempregadas, sem rumo e sem esperança, a quem 

fornecem um motivo para viver. Seu primeiro acampamento estava localizado na 

Encruzilhada Natalino, no município de Ronda Alta, no RS.     

 Além do acesso a terra surgiu outras preocupações entre elas a educação e a escola 

para as crianças acampadas, assim como que espécie de escola, com qual metodologia, quais 

os referenciais teóricos, considerando que elas deveriam ser diferentes, acompanhando as 

crianças nos acampamentos e em seus deslocamentos, com circunstâncias e condições 

especiais, face à situação peculiar em elas que se encontravam. 

 Também todo um questionamento de outro tipo de escola perpassou o MST. Caldart 

(2004, p.221-222) explica que: 
Somente quando passamos a olhar para o conjunto do Movimento, e com a 

preocupação de enxergá-lo em sua dinâmica histórica (que inclui a escola), é que 

conseguimos compreender que educação pode ser mais do que educação, e que 

escola pode ser mais do que escola, à medida que sejam considerados os vínculos 

que constituem sua existência nessa realidade. (grifos do autor) 

.  Assim, foram criadas as Escolas Itinerantes do MST, em vários estados do país. No 

RS, a partir de 1996, as escolas itinerantes foram reconhecidas como escola formal pelo 

Conselho Estadual de Educação RS, como Experiência Pedagógica – Escola Itinerante, tendo 

por Escola-Base a Escola Estadual de Primeiro Grau Nova Sociedade, no assentamento Itapuí, 
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em Nova Santa Rita, que passou a dar o suporte institucional e organizacional às Escolas 

Itinerantes, agora com reconhecimento oficial.      

 Conforme relato de Morissawa (2001, p. 239-242), outro avanço educacional do MST 

foi o lançamento, em maio de 1991, do Projeto EJA (Educação de Jovens e Adultos), no 

Assentamento Conquista da Fronteira, em Hulha Negra, Rio Grande do Sul, com a presença 

do educador Paulo Freire. Cabe lembrar que o Movimento Sem Terra foi o primeiro dos 

movimentos sociais no estado do Rio Grande do Sul que levantou a bandeira de uma escola 

de qualidade.            

 A mesma autora, acima elencada, na p. 246 esclarece que o Movimento Sem Terra 

possui um organizado setor de Educação, cujas bandeiras permanentes são: 

 Direito à educação básica e construção de uma escola, uma pedagogia e de 
metodologias e práticas educativas adequadas à realidade da vida rural e dos 
assentamentos; As escolas dos assentamentos e dos acampamentos devem ser 
escolas públicas e de qualidade. Os principais mestres, para os quais a educação 
é o caminho da verdadeira libertação da pessoa humana, é em especial Paulo 
Freire, José Martí e Anton Makarenko. (grifos meus) 

 As Escolas Itinerantes do Movimento Sem Terra possuem reconhecimento entre 

estudiosos e intelectuais das universidades, com inúmeros trabalhos de pesquisa publicados. 

Além disso, no âmbito Internacional, o MST tem o respeito e a consideração de autores como 

o especialista em linguagem norte-americano Noam Chomsky (apud Mouterde, 2003, p. 119) 

que disse: “As realizações do MST são verdadeiramente inspiradoras, não somente porque 

mantêm viva a luta pelos direitos dos excluídos, mas também porque participam da 

construção de uma alternativa para uma sociedade mais produtiva e mais justa”. 

 As escolas itinerantes, no RS, faziam-se presente nos acampamentos do MST ou 

acompanhando as marchas dos sem-terra em locais onde o Estado não oferecia escolas 

públicas. 

 Deste modo, um conceito que perpassa as escolas itinerantes é a democratização do 

acesso à educação, para as crianças e jovens das classes populares. Nos acampamento, em 

áreas rurais distantes ou sem condições de chegar à escola mais próxima, persiste o direito 

educacional delas.   

 Conforme dados do setor de educação do Movimento Sem terra (MST), eles abrangem 

vinte e três estados, atuando nos seguintes níveis de ensino: Ensino Fundamental, Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Formação de educadores em cursos Não formais, em 

cursos formais de magisterio e de pedagogía, Ensino Médio, Ensino Técnico em 



  4

administração de assentamentos e cooperativas. Também há jovens estudantes do movimento 

estudando medicina em Cuba. 

  Assim me vem à lembrança o enunciado de Antonio Gramsci (2000, p.24-25, 32-33.) 

quando fala da necessidade de formação de intelectuais orgânicos no meio das classes 

populares e aponta para a escola como um dos instrumentos de preparação desses intelectuais.  

 As Escolas Itinerantes do MST, no RS, era a única possibilidade de acesso à educação 

que possuíam as crianças acampadas. Terminar com essas escolas tem o significado de negar 

o acesso à Educação Básica para um grande contingente de crianças e adolescentes do campo. 

 

2. O Direito à Educação das crianças itinerantes do campo 

 A partir da feitura da Constituição Federal de 1988 o direito de acesso à Educação no 

Ensino Fundamental passa a ser um direito social, fundamental, com a envergadura de ser um 

direito público subjetivo.   

 Mas a luta pela universalização da educação sempre foi árdua em nosso país. Os 

interesses das classes dominantes sempre procuraram obstaculizar o direito educacional para 

as classes populares. Foram quase quinhentos anos para que a educação fosse considerada um 

direito de toda a população. 

Assim, no Brasil, as primeiras Constituições Federais enunciaram a gratuidade do 

Ensino Primário (CF de 1824) e da laicização do ensino (CF de1891), mas em nenhum 

momento a educação de todo o povo foi tratado como um direito. Era considerada apenas uma 

dádiva que as classes dominantes concediam a uma pequena parcela da população.  

 Cabe lembrar que na primeira Constituição Republicana de 1891 encontravam-se 

excluídos do direito de voto, os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os sacerdotes e os 

soldados. Ela também trazia, no seu art. 72, a determinação de como deviam ser administrado 

os cemitérios (§ 5º).  Na sequência, no mesmo artigo, há a determinação de que será leigo o 

ensino ministrado nos estabelecimentos públicos (§6º). Assim, em tópicos subsequentes trata-

se de cemitérios e ensino, como se estivesse a tratar de assuntos correlatos. A gratuidade do 

ensino primário foi esquecida nessa Constituição.   Como, naquela época, a maioria da 

população era analfabeta somente a elite era dada o direito de decidir os rumos do país. Parece 

que a consideração de que o povo ser esclarecido e culto era e continua a ser perigoso para os 

opressores.               

 Assim, somente na Constituição Federal de 1934, a educação no seu artigo 149 foi 

nominada como a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos 
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poderes públicos, revelando o momento histórico-crítico inovador que se estendeu para a 

esfera educacional. A Constituição de 1934 traçou dois eixos básicos: o direito universal à 

educação básica (a Educação reconhecida como direito) e os meios para efetivá-lo, através de 

recursos financeiros vinculados constitucionalmente aos impostos arrecadados pelas entidades 

públicas.            

 A Constituição de 1937 foi feita em uma época que se caracterizou pela cooptação dos 

sindicatos operários, pela negação da luta de classes e pela defesa do sistema de colaboração 

entre os desiguais. O ensino profissional para as classes menos favorecidas foi dado ênfase 

(art. 129, CF/1937).          

 Conforme Maria Célia Paoli (1993, p.24) “Quando o golpe de Estado de novembro de 

1937 aconteceu, ele apenas cristalizou a destruição daquilo que Getúlio Vargas chamou de 

arenas de lutas estéreis – isto é, os movimentos populares e partidários organizados”.      

 A Carta Magna de 1946 inovou em termos educacionais: assegurou a gratuidade do 

ensino posterior ao primário, para os que não detivessem recursos (art.168, II); instituiu o 

ensino gratuito a cargo das empresas onde trabalhassem mais de 100 pessoas - para os 

empregados e filhos (art.168, III); exigiu o concurso de títulos e provas também para o ensino 

superior não oficial (art.168, VI); traçou linhas mestras para um plano nacional de educação 

(art.170 e 172).           

 Na época da ditadura militar de 64 a 85, a Constituição de 1967 e Emenda 

Constitucional nº. 1 de 1969, a educação foi direcionada para a concessão de bolsas de estudo, 

em profusão pelo Estado. Durante esse período, as políticas educacionais fizeram parte do 

contexto de um Estado militarizado, antidemocrático, voltado para os interesses do capital. As 

reformas do Ensino Superior (1968) e do Ensino Médio (1971) foram feitas em gabinetes, 

sem possibilidade de questionamentos. O regime não tolerava nenhuma crítica. A política 

educacional advinda do golpe militar-empresarial subordinou a educação às necessidades da 

produção.         

 Mas década de 80 trouxe novos ares, no âmbito constitucional, com uma sociedade 

civil com sofreguidão de liberdade, mobilizada pela restauração da democracia. O antigo 

regime, premido pela crise do preço do petróleo e pelo custo da dívida externa, viu-se 

pressionado a abrir espaços de poder, com a abertura democrática do país, após duas décadas 

de vigência de leis de exceção e de um regime extremamente autoritário. 

 Assim, em 1988 é promulgada uma nova Constituição, sob a égide da soberania 

popular. O povo, por delegação ao novo congresso constituinte originário, legitimava suas 
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normas, produzindo assim um novo estatuto jurídico para o país, amplamente debatido na 

sociedade civil, a qual, através de mobilizações populares, assegurou a redação de um texto 

constitucional com muita ênfase nos direitos sociais e coletivos, entre os quais o Direito à 

Educação. Foi uma constituição feita de maneira aberta, democrática e participativa, com 

consultas à sociedade civil organizada, através de suas entidades representativas, no qual o 

campo educacional também se fez muito presente. 

 Na nossa Constituição Federal de 1988 o direito à educação foi elencado como um 

direito social (no artigo 6°), no mesmo patamar que a saúde, a moradia, a previdência social, 

os direitos dos trabalhadores, assim como é designado entre os direitos fundamentais do ser 

humano. 

 Ingo Wolfgang Sarlet (1998, p. 48-58) esclarece que há várias dimensões dos direitos 

fundamentais. A educação situa-se entre os Direitos Fundamentais de Segunda Dimensão 

juntamente com os direitos econômicos, sociais e culturais. São os chamados direitos 

prestacionais, os quais exigem do Estado um comportamento ativo na realização da justiça 

social. Caracterizam-se por outorgarem ao indivíduo direito a prestações sociais estatais como 

assistência social, saúde, educação, trabalho, etc. Correspondem a uma densificação do 

princípio da justiça social, além de corresponderem a reivindicações da classe operária.  

 A Constituição de 1988 foi realmente inovadora quanto ao direito à Educação, sendo 

este reconhecido como direito social, fundamental, definido como direito público subjetivo, 

do qual deriva a obrigação de fazer do Estado. 

 Cabe dizer que além dos enunciados sobre educação contida na Constituição Federal e 

na legislação infraconstitucional, o Brasil é signatário do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1992, com 

vigência e força de lei.  

 Esse Pacto traz artigo 5º § primeiro a proibição de retrocesso nos direitos sociais 

estatuídos, assim como a proibição de destruição desses direitos ou de medidas que visem 

impor-lhes limitações. 

 A constitucionalista Flávia Piovesan (2000, p.177) tem o entendimento quanto à 

proibição de retroceder a efetividade dos direitos sociais: 

 
Da obrigação da progressividade na implementação dos direitos econômicos, 

sociais e culturais decorre a chamada cláusula de proibição do retrocesso social, na 

medida em que é vedado aos Estados, retrocederem no campo de implementação 

desses direitos. Vale dizer, a progressividade dos direitos econômicos, sociais e 
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culturais proíbe o retrocesso ou a redução de políticas públicas voltadas à garantia 

desses direitos. (grifo meu) 

 

 Assim, o referido Pacto Internacional legisla a proibição de retrocesso social dos 

direitos sociais, assim como determina a obrigação da progressividade dos direitos nele 

elencados, no caso o avanço em termos educacionais. O Congresso Nacional ao ratificar um 

Pacto Internacional determina que ele detenha a força de lei a ser aplicada no país, não sendo 

permitido o seu descumprimento. 

 Também possui efetividade no ordenamento jurídico nacional, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) Lei nº. 8.069/90 que nos seus artigos 3º e 53º tratam dos direitos 

educacionais dos pequenos sujeitos de direitos, mediante a doutrina de proteção integral, com 

prioridade nas políticas educacionais.    

 

3. A Negação do direito à educação às crianças acampadas do MST 

Segundo determinação constitucional elencada nos artigo 127 compete ao Ministério 

Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. Na sequência, a nossa Carta Magna estipula como uma das funções 

institucionais do Ministério Público, no artigo 129, II da CF/1988, zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, provendo as medidas necessárias a sua garantia.    

 Assim sendo, mediante mandamus da Constituição Federal em vigor é atribuição do 

Ministério Público (promotores de justiça) a defesa dos direitos assegurados na Lei Maior, 

entre os quais o direito à educação, como um dos direitos sociais fundamentais. Além disso, 

compete aos promotores de justiça, por determinação constitucional, zelar pelo direito das 

crianças, jovens, viúvas, idosos como guardião da lei e do seu cumprimento.   

 Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, no seu 

artigo 201, tem o seguinte enunciado: 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 

VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às 

crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

 Porém, em um documento datado de 03 de dezembro de 2007 (Ata de nº. 116), o 

Conselho Superior do Ministério Público do RS (órgão máximo dos promotores de justiça do 
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Estado do RS), decidiu quanto as Escolas Itinerantes do Movimento Sem Terra, da seguinte 

maneira: 
O voto é pela intervenção do Ministério Público nas três escolas referidas a fim de 

tomar todas as medidas que serão necessárias para a readequação, a legalidade, 

tanto no aspecto pedagógico quanto na estrutura de influência externa do MST. (...) 

Sugere-se que sejam tomadas medidas para, se necessário, ocorrer o ajuizamento de 

ações civis públicas com vista à proteção da infância e juventude em relação às 

bases pedagógicas veiculadas nas escolas ou geridas pelo MST, nitidamente 

contrárias aos princípios contidos na Constituição Federal e que embasam o Estado 

Democrático de Direito. (fls.2) 

 Em decorrência dessa decisão foram impetradas três ações civis públicas, pelos 

promotores de justiça contra as famílias dos sem-terra integrantes do MST, acampadas em 

São Gabriel, Carazinho e Pedro Osório. 

 Na sequência, em fevereiro de 2009, foi efetuado um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) entre os promotores de justiça do RS e a Governadora da época, 

determinando o descredenciamento (fechamento) das Escolas Itinerantes do MST, as quais 

tinham sido autorizadas a funcionar desde 1996, pelo Conselho Estadual de Educação do RS.  

 Os agentes públicos que impulsionaram e os que assinaram o referido TAC tiveram 

uma malfadada e nefasta ideia no campo educacional no RS, privando as crianças pobres do 

campo de um direito assegurado constitucionalmente, assim como também descumprindo a 

Constituição Federal, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente justamente por quem é encarregado de fiscalizar o seu 

cumprimento. 

 O Professor Jacques Távora Alfonsin, em seu artigo Os responsáveis pelo fim das 

escolas itinerantes não fazem ideia dos males que praticaram, assim se manifestou após 

conhecer in loco a realidade educacional das crianças assentadas, em São Gabriel, RS, assim 

se manifestou: 
quem visita, hoje, o assentamento rural de São Gabriel para lembrar-se apenas um 

exemplo onde as escolas itinerantes poderiam estar cumprindo o seu papel, pode 

fazer uma ideia dos infelizes efeitos desse TAC, das consequências desumanas que 

ele provocou sobre as crianças e adolescentes filhas de assentadas/os. (grifos meus) 

 

 Conforme Alfonsin, após o fechamento das Escolas Itinerantes, as crianças assentadas 

em São Gabriel, têm que caminhar doze quilômetros a pé até o ponto de ônibus (seis de ida e 

seis na volta), para irem à escola pública. Sendo impossível realizar esse feito todos os dias, a 
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solução encontrada para diminuir o sacrifício extenuante dos pequenos foi aumentar o horário 

de aulas, nas três vezes por semana que vão à rede pública de ensino. 

 Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), que no seu artigo 

53, inciso V, impõe ser direito das crianças e adolescente acesso à escola pública e gratuita 

próximo de sua residência é flagrantemente desrespeitado. 

 Também cabe mencionar um recente parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o qual 

considerou nulo o TAC assinado em 2009, por ter sido assinado somente pela então Secretária 

de Educação do Estado e não pela Governadora da época. 

 Deixo o questionamento a respeito da responsabilidade dos agentes públicos que 

impulsionaram e efetivaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), hoje considerado 

nulo, retirando o direito à educação de cerca de quinhentas crianças, que se encontram 

impossibilitadas de estudar. 

 Parece-me que essa atitude de fechamento das Escolas Itinerantes do MST no RS 

revela, nesses agentes públicos que fizeram e assinaram o TAC, um preconceito curioso muito 

pouco admitido pelas pessoas e suas instituições, que é o preconceito contra o pobre. 

Nesse viés, o jurista Fábio Comparato (2004, p.77) traz o seguinte esclarecimento: 
A raiz explicativa de nossa evolução histórica está, sem dúvida, na desigualdade 

entre ricos e pobres – que é fundamental. É importante notar ainda que isso acarrete 

uma série de consequências: uma delas, a mais comum, é o preconceito, mas um 

preconceito curioso, porque ele raramente é reconhecido. Todos nós, no fundo, 

reconhecemos que temos preconceito racial e que jamais ousamos proclamá-lo, mas 

são raríssimos os brasileiros que reconhecem ter preconceito contra o pobre. (grifos 

meus)    

Assiste razão ao Professor Comparato, estar hoje em evidência à contrariedade pública 

em manifestações raciais ou homofóbicas, porém assumir a posição de que possui desprezo 

ou pré-julgamento contra os pobres é uma raridade.  

 Para corroborar com a manifestação do Professor Comparato, trago o pronunciamento 

do escritor uruguaio Eduardo Galeano o qual possui uma reflexão interesante a respeito do 

direito à educação para os pobres, segundo ele os poderosos não temem os pobres, temem os 

pobres que pensam.  

 Mas para além, do preconceito contra o pobre, o que me pareceu mais desumano na 

decisão de fechar as Escolas Itinerantes do MST, é a invisibilidade do pobre para o Estado, 

assim como para quem não pertence à pobreza. É como se uma parcela da sociedade não 

existisse, não produzisse riquezas, não tivesse o direito de existir e de ser reconhecida como 
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sujeito de direitos.           

 A ação dos promotores de justiça fez-me lembrar de Dante Aleghieri, na Divina 

Comédia (Canto III, 2003, p. 31), o qual traz o relato de que na epígrafe acima do portão do 

inferno está escrito: Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança.  Efetuo a comparação entre a 

nefasta assinatura do TAC em 2009, com a inscrição na porta do inferno de Dante, em razão 

de que retirar o direito educacional de crianças pobres do campo tem o significado de tentar 

refrear sua esperança de aprendizagem, de ensino.  A assinatura desse TAC representou uma 

ação do Estado, através de seus agentes públicos, tentando boicotar o direito educacional das 

crianças pobres do campo, assim como numa tentativa infrutífera de dar cabo do Movimento 

Sem terra.            

 A Constituição Federal, assim como a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

afirmam categoricamente que a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, sua 

preparação para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho (caput do art. 

205 da CF/88).          

 Compartilho o entendimento de Chomsky (1997, p.100) quanto ao sentido do 

esmagamento das pessoas, vinculando esse enunciado as crianças do campo e as escolas 

itinerantes: 

Quando você oprime alguém, precisa alegar alguma coisa. [...] Examine a conquista 

britânica da Irlanda, a primeira das conquistas coloniais ocidentais. [...] Os 

irlandeses eram uma raça diferente, não eram humanos, não eram como nós. Eles 

tinham que ser esmagados e destruídos. (grifos meus) 

Parece-me que a ação de efetuar esse TAC trouxe no seu cerne, uma tentativa de 

esmagamento do Movimento Sem Terra visando o seu esfacelamento, frente à negação do 

direito educacional para seus filhos. Assim, alegando questões de currículo, de conteúdos, de 

educadores tentou-se destruir uma experiência pioneira no RS, em termos educacionais. 

 Também em uma Ação Civil Pública impetrada em 20081, na Comarca de São 

Gabriel, nas folhas dezenove (19), os promotores de justiça signatários da ação fazem a 

seguinte referência às Escolas do MST: 

Na fl. 108 há uma lista de nome, presumivelmente de figuras históricas importantes 

para o movimento. Na lista constam, entre outros nomes, os seguintes nomes: Che 

Guevara, Paulo Freire, Rosa Luxemburgo, Sepé Tiaraju, José Martí, Chico Mendes, 

Olga Benário, Florestan Fernandes e Zumbi dos Palmares. 

                                                            
1 Ação Civil Pública nº. 031/1080001468-5, 1ª vara cível de São Gabriel, RS. 
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Essa argumentação dos promotores de justiça gerou a indignação de Nita Freire, esposa 

do educador Paulo Freire.  Em entrevista dada ao site Viomundo em 27 de junho de 2008 ela 

assim se manifestou: 

No Brasil a elite tem raiva do Povo. Freire passou mais de 15 anos exilado depois 

da quartelada de primeiro de abril de 1964. Nita disse que a ação do Ministério 

Público do RS faz lembrar o macartismo dos anos cinquenta. Eu diria que é mais 

uma patetada (...) sinal de dupla ignorância.   

Parece-me que os agentes públicos que assinaram a ação civil pública não têm 

conhecimento do legado para a educação e o que representam os autores por eles 

mencionados.            

 Hoje, em 2012, o TAC que descredenciava as Escolas Itinerantes foi revogado por 

outro, agora levando as assinaturas do Procurador Geral de Justiça (representando o 

Ministério Público) e do Governador do Estado. Porém, na sua cláusula sexta reserva aos 

professores da rede pública o ensino que as primeiras ministravam, nos acampamentos.  

 Cabe agora verificar a implementação dessas escolas para que assim o Estado dê 

efetividade ao direito à educação das crianças pobres do campo. 

Considerações Finais 

 As Escolas Itinerantes, no RS, traduziram-se numa experiência inédita e bem-sucedida 

de educação para as crianças pobres do campo. Mirando-se na experiência educacional de 

educadores como Paulo Freire, José Martí, Makarenko desenvolveram um processo 

educacional com reconhecimento internacional.       

 No Brasil, mesmo que a Constituição Federal vigente, a legislação infraconstitucional 

e o Pacto Internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais definam o direito de 

acesso à educação para todos, há dificuldades para sua implementação quando se trata de 

crianças pobres do Movimento Sem Terra.        

 Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2009 por agentes públicos 

(promotores de justiça e o Governo do Estado à época) cercearam e negaram o direito à 

educação das crianças acampadas do MST, descredenciando as Escolas Itinerantes. Esse 

documento foi reconhecido como nulo, em Parecer da Procuradoria-Geral do Estado do RS, 
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em 2011.            

 Cabe a indicação de que há necessidade de termos uma lei que responsabilize em 

pecúnia, os agentes públicos, quando seus atos redundem em negação e cerceamento do 

direito à educação para todos.    
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