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Resumo: 

Esta comunicação tem a pretensão de dar visibilidade à organização dos Assentamentos 

Riozinho, Rio Branco e Vale do Sol/ Paloma, Organizados através do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nova Olímpia; Assentamento Antonio Conselheiro/Jatobá e o 

acampamento Oziel Pereira organizados através do MST; todos situados no município de 

Nova Olímpia. Esta comunicação pretende trilhar os enfoques memórias destacados por cada 

grupo de assentados nos caminhos percorridos desde o processo de acampamento até a 

chegada aos lotes definitivos, pontuando os posicionamentos políticos e ideológicos de cada 

grupo na luta pela implantação de uma escola que atendesse aos educandos da educação 

infantil ao ensino médio. A fim de perceber como a luta por educação de qualidade 

transformou a ação individual de cada pequeno assentamento em organização coletiva. Nesta 

direção, procuramos trabalhar com um viés da história destes assentamentos e acampamento 

no período em cada comunidade possuía uma escola improvisada nas quais os educandos, das 

series iniciais do ensino fundamental, estudavam em sistema uno docente. Enquanto os alunos 

das series finais e do ensino médio estudavam na sede do município de Nova Olímpia, 

localizada em torno de até 68 quilômetros de distancia dos assentamentos/acampamento. 

Tempo em que, para tomar posse do direito de estudar estes educandos e educandas 

precisavam sair de casa pela madrugada e só retornavam aos seus lares no final da tarde. 

Ônibus lotado, cansaço, sono e fome constituíam o cotidiano dos que teimavam em aprender, 

dos que insistiam em fazer acontecer e com coragem iam pouco a pouco, derrubando as 

cercas dos latifúndios da educação. Os dados selecionados para esta comunicação, foram 

recolhidos através de entrevistas cedidas pelos educadores e educadoras que trabalharam nas 

escolas dos assentamento/acampamento. Pessoas que contribuíram efetivamente para a 

implantação de uma escola que fosse capaz de atender aos interesses do povo do campo, que 

pensasse suas especificidades, valorizassem os seus saberes e, sobretudo partilhasse dos seus 
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sonhos. È neste contexto que nasce a Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, localizada no 

Assentamento Rio Branco.  

Palavras-Chave: Assentamentos/acampamento de Nova Olímpia; memória; 

educação; coletividade. 

 

A memória, onde cresce a historia, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o 

presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a 

que a memória coletiva sirva para a libertação e não 

para a servidão dos homens. (Jacques Lê Goff)  

 

Esta comunicação tem como objetivo dar visibilidade às lutas tecidas por homens e 

mulheres dos assentamentos Riozinho, Rio Branco, Vale do Sol (Paloma), Jatobá
4
 (Antonio 

Conselheiro) e um acampamento, Localizados no município de no município de Nova 

Olímpia. Na pretensão de refletir sobre os caminhos trilhados por cada comunidade na luta 

individual pela implantação de educação com qualidade. A fim de perceber como estes 

caminhos individuais se encontraram e se tornaram um único trilho gerando uma luta coletiva. 

Durante o período destinado a pesquisa para esta comunicação, entrevistamos vários 

moradores dos assentamentos ora apresentados, todas as entrevistas eram dignas de analises, 

mas escolhemos trabalhar com as narrativas dos educadores e educadoras que foram pioneiros 

na educação. Nesta direção tomaremos como ponto de partida as entrevistas concedidas pelos 

educadores Maria Edna de Araújo e Sandro Teodoro Correia, que estão entre os pioneiros 

neste processo e atualmente estão assentados
5
, respectivamente nos Assentamento Riozinho e 

Rio Branco.  

Para entender o contexto que esta comunicação pretende analisar se faz necessário um 

breve histórico sobre a luta pela terra no município de Nova Olímpia. Em outubro de 1996 

acontece nas margens da rodovia MT 358, o primeiro acampamento
6
 de Sem Terra, no 

município de Nova Olímpia. No qual mais de mil famílias organizadas pelo MST
7
. As 

famílias eram oriundas de vários municípios do Estado de Mato Grosso, e montaram 

acampamento em uma região do município de Nova Olímpia, denominada Pé da Serra 

Tapirapuã na rodovia MT 358.  Neste espaço as famílias vivenciaram um episódio trágico, 

quando um veículo desgovernado adentrou no acampamento causando a morte de cinco 
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pessoas.  O acidente causou horror entre as famílias acampadas que passaram a reivindicar 

junto às autoridades outro local para montar acampamento.   

A narrativa da assentada Maria Edna de Araújo, educadora formada em Pedagogia pela 

CESMAC (Centro de Estudos Superiores de Maceió - AL) e Geografia pela UFAL 

(Universidade Federal de Alagoas), Assentada no Assentamento Riozinho Lote 40 Sitio 

Natureza, uma das pioneiras na educação do Assentamento Riozinho, apresenta os 

encaminhamentos relacionados às famílias pertencentes ao município de Nova Olímpia, que 

resultaria nos assentamentos ora abordados: 

O que eu sei desse período é que depois do acidente as famílias ficaram 

muito inseguras e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Olímpia 

convidou as famílias que eram de Nova Olímpia e ofereceu para acampar na 

fazenda “João Lopes” que hoje é o Assentamento Riozinho. Porque eu 

cheguei à Nova Olímpia em 1997, fui procurar emprego na prefeitura me 

disseram que havia um grupo de famílias Sem-terra que iria formar um 

acampamento e no acampamento haveria uma vaga para professora na 

escola que a prefeitura iria fundar. No entanto quando eles olharam meu 

currículo não quiseram mais me dar a vaga, pois acharam que eu não iria 

querer morar em um acampamento de Sem Terra, porque eu tinha 

licenciatura em Pedagogia e geografia e estava em fase de conclusão do 

bacharelado em geografia. Então me mandaram retornar a prefeitura na 

semana seguinte, quando eles viabilizariam outra vaga. Mas eu insisti em ir 

trabalhar no acampamento e eles resolveram me levar para conhecer o local 

e ver se eu realmente iria me adaptar. Quando chegamos ao local eles se 

surpreenderam quando eu afirmei que aquilo era, como diz na musica, o que 

eu esperei a vida inteira: “... Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher 

ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela, para ver o sol 

nascer...”. 

  

Segundo a Educadora Maria Edna de Araújo o INCRA realizou a demarcação 

topográfica da terra, dividindo-a em 71 lotes com aproximadamente 13 alqueires e meio cada. 

No momento de nomear o Assentamento, o sindicato realizou uma reunião com as famílias e 

ficou decidido que o Assentamento iria se chamar Hortêncio Borges para homenagear o 

assentado mais velho entre eles. No entanto como se tratava de uma pessoa viva a 

homenagem não pode ser realizada e o assentamento recebeu o nome de Riozinho devido a 

um rio da região.  

De acordo com a narrativa de Sandro Teodoro Correia, o Assentamento Vale do Sol, 

popularmente conhecido como Paloma, também tem origem no acampamento da rodovia MT 

358. De acordo com o assentado, Após o acidente as famílias se desvincularam do MST e a 

partir de então, através de sucessivas reuniões entre o sindicato dos trabalhadores rurais de 
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Nova Olímpia e o INCRA
8
 , foi garantido o cadastramento dos trabalhadores. O governo 

federal desapropriou a fazenda Paloma
9
, e em seguida o INCRA efetuou o CIPRA dos 

trabalhadores cadastrados. Estão assentadas nesse espaço 52 famílias num total de 

aproximadamente 175 habitantes. Os lotes possuem formato de quadrado e estão localizados 

a 68 km da sede do município de Nova Olímpia-MT.  

 A narrativa do assentado Sandro Teodoro Correia,  ainda apresenta  um breve relato 

sobre a história do Assentamento Rio Branco, no qual o narrador é assentado. Segundo ele o 

proprietário da antiga fazenda teria colocado suas terras a disposição do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nova Olímpia, como ele afirma: 

No inicio o proprietário da terra viabilizou todo o processo de venda da 

mesma para o Projeto de Reforma Agrária, facilitando assim a implantação 

do acampamento em sua propriedade. Logo que foi aprovado o processo de 

demarcação topográfica da área, as famílias foram conduzidas aos lotes já 

demarcados por meio de sorteio. 

 

  A história da comunidade Jatobá é mencionada na narrativa da educadora Maria Edna 

de Araújo, quando ela afirma que as famílias do acampamento nas margens da rodovia MT 

358 ligadas ao MST foram assentadas no Assentamento Antonio Conselheiro. O 

assentamento Antonio Conselheiro está localizado em três municípios, sendo Barra do Bugre, 

Tangará da Serra e Nova Olímpia. As famílias assentadas pertencentes ao Assentamento 

Antonio Conselheiro no município de Nova Olímpia compõem a comunidade Jatobá. 

 O acampamento Oziel Pereira
10

 localizado no município de Nova Olímpia é 

organizado pelo MST, as famílias estão acampadas há mais de oito anos a espera da terra.  

 Partindo da analise das narrativas é possível interpretar que a ocupação realizada nas 

margens da rodovia MT 358, motivou as famílias de Nova Olímpia a se posicionarem na luta 

pela terra. Para CALDART (2004) as pessoas se educam nas ações porque é o movimento das 

ações que vai conformando o jeito de ser humano. As ações produzem e são produzidas 

através das relações sociais: 

 As ações põem em movimento um outro elemento pedagógico 

fundamental que é o convívio entre as pessoas, a interação que se realiza 

entre elas mediadas pelas ferramentas herdadas de quem já produziu outras 

ações antes (cultura) nestas relações as pessoas se expõem como são e ao 

mesmo tempo vão construindo e revisando suas identidades, seu jeito de ser. 
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9
 Paloma: apesar de escolherem o nome: Vale do Sol, os trabalhadores continuaram chamando o assentamento 

pelo nome do latifúndio: Paloma. 
10

 O nome do acampamento é uma homenagem ao jovem Oziel Pereira assassinado no massacre de El Dourado 

de Carajás. 
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A história de cada assentamento e os caminhos por eles percorridos são objetos de 

estudos dignos de serem analisados. No entanto procuramos trabalhar nesta comunicação com 

um viés da história da implantação da Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho. Na intenção 

de tecer reflexões sobre os enfoques memoriais destacados em cada narrativa na intenção de 

analisar as circunstancias que levaram estes grupos de assentados a mudarem de 

posicionamento político e ideológico em relação ao jeito de conduzir a luta pela garantia dos 

direitos do cidadão brasileiro assentado.  

Para (HALWACHS, 1990, p. 32) a memória é resultado do movimento do sujeito, no 

ato da memorização, como também é ação dos diversos grupos sociais em suas histórias. Ao 

narrar, a educadora Maria Edna descreve a primeira escola do assentamento Riozinho, 

conduzindo nosso olhar as dificuldades enfrentadas pelos educandos naquele período fazendo 

um recorte memorial em relação a sua experiência no assentamento.  

Meu barraco foi o nono a ser construído. Naquele período vivi 

momentos inesquecíveis. Construímos um barracão de palha e lona para ser 

utilizado como escola. O barracão era bem grande e comprido, mas não tinha 

parede. Na época do frio eu e as crianças fazíamos fogueiras para aquecer o 

lugar. No tempo do vento tínhamos onde nos esconder da ventania e em 

seguida reconstruir o que o vento tivesse destruído. Depois do vento eu 

mesma consertava o telhado do barracão, junto com as crianças. Uns 

puxavam o plástico pra cá outros pra lá e no final ficava tudo arrumado de 

novo. 

 

Segundo Thompson 1992, p.137, a evidencia oral transforma os objetos de estudo em 

sujeitos e contribui para uma história, que não só é mais rica, viva e comovente, como 

também mais verdadeira. As narrativas orais concatenam saber popular e história individual e 

coletiva. Como é possível observar na narrativa do assentado Sandro Teodoro quando ele 

descreve os infortúnios vivenciados pelos educandos e educandas dos vários assentamentos e 

pela própria filha do narrador, no trajeto para a escola na sede do município de Nova Olímpia 

localizada 68 km: 

 

A situação dos alunos era muito triste eles tinham que sair de casa de 

madrugada, todos os que faziam da 5ª série pra frente iam para Nova 

Olímpia. Passavam o dia todo fora e só chegavam à no fim da tarde, chegou 

um momento que minha filha me olhou nos olhos e disse: Pai, eu não 

agüento mais. Aquele dia eu percebi que agente tinha que fazer alguma 

coisa, e quando o prefeito chegou à reunião nos colocamos a situação da 

escola na pauta das discussões. Hoje eu sei que essa escola é uma conquista 

de todos nós.  
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Segundo a Constituição Brasileira é a escola que deve se adequar aos educandos por 

ela atendidos, a escola deve pensar, planejar seus conteúdos e metodologias de acordo com as 

necessidades dos educandos é, portanto a escola que deve ir até os alunos. Nesta direção é 

possível interpretar que os educandos faziam justamente o caminho inverso do proposto pelas 

leis que regem a nação. O que legitima a luta destes trabalhadores pela implantação de uma 

escola do e no campo. Uma escola que possibilitasse uma educação capaz de pensar os 

interesses, os valores e os saberes das pessoas envolvidas neste contexto. Contribuindo para a 

construção de homens e mulheres autônomos, os reconhecendo como sujeitos sociais. 

De acordo com Arroyo (1999) a escola do campo deve trazer as marcas dos sujeitos do 

campo, e isso se aplica em toda a dinâmica da escola: na elaboração dos seus projetos, na 

formação do Projeto Político e pedagógico, na condução das ações políticas e ideológicas que 

a escola assume a fim de contribuir na construção de caminhos para a superação das 

desigualdades econômicas e sociais que envolvem os homens e as mulheres do campo ao 

longo do tempo.   

Nas duas narrativas está presente a preocupação dos educadores em extinguir o 

sistema de uno docência e implantar a escola que atendesse “todos” os educandos do 

assentamento. Conforme a narrativa da educadora Maria Edna de Araújo o sistema uno 

docente não oferecia as condições necessárias para proporcionar aos educandos os elementos 

que contribuiriam para sua formação, fato que não provocava sua indignação:  

A escola estava organizada para ter aula das quatro series em uma 

sala só, mas eu não aceitei, e conversei com o pessoal da secretaria de 

educação, explicando que seria impossível oferecer educação de qualidade, 

se as crianças ficassem todas juntas em um mesmo tempo. Mas o que a 

secretaria me sugeriu foi que eu juntasse as crianças do acampamento com 

as crianças de uma escola localizada no sitio São Pedro a aproximadamente 

3 km do acampamento. Onde a professora era Dona Elena, irmã do dono do 

sitio onde a escola estava localizada, e que também trabalhava com as 

quatro séries juntas. Lá nos poderíamos juntar os alunos e dividir as turmas. 

Nós chegamos no mês de Março e eu fiquei até outubro tentando convencer 

os pais que essa medida era boa, pois dessa forma as crianças iriam 

aprender mais. Na nova escola dividimos as turmas, ficando a primeira e a 

segunda serie em uma sala e a terceira e a quarta serie em outra.  

 

 Em cada narrativa temos a presença de marcas discursivas que nos permitem 

interpretar que os caminhos trilhados por cada grupo de assentados eram caminhos 

individuais. E que havia a principio até mesmo certa rejeição pela idéia de coletividade. Em 

conformidade com o educador Sandro Teodoro Correa, quando ele afirma: “No principio 

cada um queria que a escola no seu assentamento, mas depois agente viu que não tinha 

como”, neste recorte ele se refere aos encaminhamentos que cada comunidade já havia 
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realizado individualmente pela implantação da escola. Mas quando o mesmo narrador usa a 

palavra “agente” para dizer da necessidade de ação do grupo, ele nos remete a construção da 

coletividade e nos permite interpretar que a partir dessa ação a implantação da escola se 

concretiza. 

 Essa ação coletiva nos remete a construção da identidade coletiva, da descoberta que o 

homem e a mulher do campo fazem de si mesmo enquanto participante de um grupo maior, 

em busca de um objetivo comum e nos lembra o que nos diz Pedro Casaldáliga: “Somos e 

valemos o que seja a nossa causa” Portando, partindo das narrativas é possível considerar 

todos aqueles que contribuíram para a implantação da Escola Estadual Reinaldo Dutra 

Vilarinho como protagonistas desta história, sabendo que eles fizeram acontecer a educação 

em um lugar de exclusão social. Como diz o cantor quem sabe faz a hora não espera 

acontecer... 
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