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Sem fronteiras 
para o conhecimento

Grupo de estudos trabalha pela adoção 
da área da Educação do Campo como 
nova política institucional da UFU 
Hermom Dourado

Com a perspectiva de institucio-
nalizar a educação do campo como 
uma política universitária da UFU, 
aconteceu no Campus Santa Môni-
ca, entre os dias 22 e 24 de junho, 
a primeira edição do Seminário In-
ternacional de Educação do Campo. 
A temática central foi “Da luta pela 
terra a construção da cidadania: Po-
vos Indígenas, Negros e Sem Terras”.

O seminário teve em sua pro-
gramação mesas-redondas, rodas de 
conversa, oicinas, palestras, mostras 
de vídeo-documentários, apresenta-
ções culturais, exposições fotográi-
cas, vendas de livros e até uma feira, 
onde moradores de assentamentos 
rurais, povos quilombolas e indí-
genas comercializaram produtos 
alimentares, peças de artesanato e ra-
ízes medicinais. 

“Fizemos questão de trazer para 
a universidade esses sujeitos so-
ciais que muitas vezes são invisíveis. 
Poucos sabem, mas existem, ape-
nas aqui em Uberlândia, 15 assenta-
mentos de trabalhadores rurais sem 
terra onde vivem em torno de 900 
famílias e estão instaladas 13 escolas 

rurais”, exempliica o professor An-
tônio Cláudio Moreira Costa, da Fa-
culdade de Educação (Faced). 

Idealizado pelo Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação, Cultura e 
Comunicação (Gepecc), da Faced, e 
pelo Laboratório de Geograia Agrá-
ria (Lagea), do Instituto de Geogra-
ia (IG), o evento foi organizado em 
parceria com: a Secretaria Estadual 
de Educação de Minas Gerais, a Se-
cretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da 
República (Seppir/Uberlândia) e a 
Escola Nacional Florestan Fernandes 
(ENFF/MST). 

A estudante Priscila Costa Men-
donça, do curso de Jornalismo, in-
tegra a equipe do Gepecc e assinou 
duas mostras fotográicas que esti-
veram expostas nos blocos 3Q e 1G 
durante o seminário: “Diversidade 
Cultural Afro-brasileira e Indígena” 
e “I Jogos Mundiais Indígenas – Ce-
lebração e Encontro de Culturas”. Na 
opinião dela, eventos como esse são 
fundamentais para suprir uma lacu-
na que existe na UFU: “é uma discus-
são extremamente importante para 

quem é da área de humanas, porém, 
ainda muito pequena, pois percebe-
mos uma visão muito elitista e euro-
cêntrica na universidade. São povos 
e organizações que fazem parte das 
nossas raízes culturais e que devem 
ser respeitados e pautar estudos e de-
bates acadêmicos”.

O docente do IG Marcelo Chelot-
ti ingressou no grupo de pesquisa em 
2009, colaborando inicialmente por 
meio de projetos de extensão como 
o “Geograia vai ao Acampamento” 
– no qual os estudantes eram levados 
para um contato direto com os mora-
dores dos assentamentos de sem ter-
ras. “Isso nos aproximou da Faced e 
começamos a dialogar a respeito des-
sas questões da dinâmica da questão 
agrária. Com o tempo, aprofunda-
mos os debates, levando-os para os 
alunos de licenciatura participantes 
do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (Pibid) que 
atuavam, sob nossa coordenação, em 
quatro escolas municipais de ensino 
fundamental rurais”, recorda.

Aos poucos, o espaço para esta 
temática foi aumentando na UFU e 

hoje está presente em uma linha de 
pesquisa do Programa de Pós-Gra-
duação em Geograia. “Nesta linha 
da Educação do Campo, já tivemos 
especialização, dois mestrados de-
fendidos e estamos com uma tese 
de doutorado em andamento. Os 
estudos têm um olhar geográico, 
porém, com a interface da Pedago-
gia e da Educação, pois a discussão 
não pertence exclusivamente a uma 
área; cada uma vai dar as suas inter-
pretações, sendo que o que nos une 
é o debate dessa latência da ques-
tão agrária no Triângulo Mineiro e, 
mais especiicamente, em Uberlân-
dia”, argumenta Chelotti.

Contudo, o professor do IG con-
corda que a UFU ainda dá passos 
tímidos nesta área. “A Universida-
de Federal do Triângulo Mineiro e 
a Regional de Catalão da Federal 
de Goiás têm cursos de licenciatura 
e propostas de Educação do Cam-
po formalizadas, enquanto estamos 
numa constante batalha para sim-
plesmente manter esta discussão, 
sem avançar em propostas mais con-
cretas”, compara.

Apesar dessas diiculdades, o Gepecc 
segue desenvolvendo seus trabalhos, 
atraindo novos membros da comuni-
dade acadêmica da UFU e aberto para 
o ingresso de outros. Além de docentes 
da Faced e do IG, atualmente, partici-
pam das reuniões quinzenais do grupo 
estudantes dos cursos de Jornalismo, 
Geograia e Psicologia. Em pauta, tex-
tos pré-deinidos para estudo coleti-
vo. “Basicamente, os debates abordam 
as seguintes linhas de pesquisa: ‘Edu-
cação e Movimentos Sociais’; ‘Práticas 
Pedagógicas e Avaliação’; ‘Diversidade 
dos Povos Tradicionais’; ‘Cultura In-
dígena’; ‘Movimento Negro’ e ‘Abor-
dagem da Mídia sobre os Movimentos 
Sociais’”, explica Mendonça.

MST

O Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), na avalia-
ção do professor Chelotti, teve papel 
fundamental nas conquistas na área 
da Educação do Campo, promovendo 
ações em todas as etapas da educa-
ção básica, na formação técnica e até 
mesmo na de nível superior. “O pro-
tagonismo do MST não é por acaso. 
São cerca de 30 anos de um acúmulo 
não apenas discursivo, mas teórico e 
prático, que gerou um material edu-
cacional e informativo muito grande 
e que serviu de base para pressionar o 
Estado a garantir este reconhecimen-
to de que a Educação do Campo não é 
esmola, e sim, um direito”, frisa.

Um dos líderes do MST em Uber-
lândia, Aguinaldo Batista informa que 

o grupo começou concentrando seus 
esforços na formação de profissionais 
de Pedagogia e, aos poucos, esse leque 
foi aumentando e abrangendo as áreas 
de Agronomia, Engenharias, Psicolo-
gia, Geografia, Filosofia, Serviço So-
cial e, por fim, Direito. “Já formamos 
duas turmas em Goiás e estamos com 
a primeira no Paraná. Além disso, te-
mos parcerias nas áreas de Medicina 
e Enfermagem do Campo em Cuba 
e na de Agroecologia na Venezuela. 
A criação do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Prone-
ra) possibilitou um fomento para nos 
ajudar a convencer as universidades a 
não verem as turmas especiais como 
‘custo extra’, mesmo funcionando em 
alternância nos períodos de férias”, 
argumenta.

Questionado quanto às conquis-
tas de espaço na UFU, Batista ainda 
se mostra bastante insatisfeito. “Para 
nós, continua sendo um grande lati-
fúndio. Esta turma de especialização 
em Educação do Campo foi o primei-
ro avanço e estamos podendo colocar 
nela estudantes que se graduaram co-
nosco. Porém, ela não começou por 
mérito propriamente nosso, e sim, 
dos departamentos de Educação e de 
Geografia”, aponta o líder do MST. 
Ele afirma que o movimento confia 
no apoio dos setores mais progressis-
tas da sociedade e também de alunos 
engajados no Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) para novas realiza-
ções no acesso das famílias de assen-
tados ao ensino.

Seminário reuniu mais de 500 pessoas de diversas partes do Brasil e do exterior

Laboratório realiza projeto de 
mapeamento de dados

Fundado em 1997, o Laboratório de Geograia 
Agrária (Lagea) nasceu com a missão de promover, 
na UFU, estudos, pesquisas, projetos de extensão 
e eventos cientíicos cujos temas estejam voltados 
para a problemática do espaço rural local, regional 
e nacional, relacionados às políticas públicas, ao 
desenvolvimento rural, à agricultura camponesa, à 
agricultura sustentável e meio ambiente e à reforma 
agrária, entre outros. 

O laboratório passou a ganhar mais destaque a partir 
de 2005, quando teve início a pesquisa “Territorialização 
do capital e luta pela terra em Minas Gerais – Projeto 
Dataluta”. Coordenador do Lagea e orientador desse 
trabalho, o professor João Cleps Júnior explica que ele 
é executado por meio de um convênio de cooperação 
interinstitucional com a Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp), coletando diariamente 
dados sobre as ocupações de terras, manifestações 
e, mais recentemente, sobre estrangeirização. “Além 
dessas categorias e temas, também sistematizamos 
os dados sobre os assentamentos rurais, movimentos 
sócio-territoriais e estrutura fundiária, porém, utilizando 
as fontes diretas dos órgãos [Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra)] e movimentos 
sociais. Desde 2015, contamos com a colaboração 
da professora Janaína Francisca Vinha, da UFTM 
– Campus Uberaba, também coletando dados no 
município vizinho”, explica.

As informações diárias levantadas pelos 
membros da Rede Dataluta em 10 estados 
são checadas mensalmente e enviadas para 
a Comissão Pastoral da Terra (CPT/Nacional), 
responsável pela elaboração anual dos cadernos 
Conlitos no Campo Brasil. “Também produzimos 
[no Lagea] um Relatório Nacional para o site do 
Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projeto de Reforma 
Agrária (Nera/Unesp), onde ica a coordenação 
nacional, e o Relatório Estadual, que está sob a 
responsabilidade no Lagea e é divulgado na nossa 
página virtual: www.lagea.ig.ufu.br”, relata Cleps.

A Rede Dataluta, segundo o docente, não trabalha 
apenas com a coleta e análise dos dados, pois os estudos 
de campo acabam gerando uma aproximação da 
equipe com os movimentos sociais. “Ao longo do tempo, 
temos desenvolvido projetos de pesquisa em nível 
nacional e internacional, em que temos a oportunidade 
de conhecer, debater e aprofundar a realidade agrária 
nacional e internacional, mas sobretudo da América 
Latina. A título de exemplo, o nosso criador e membro 
da rede Bernardo Mançano Fernandes é assessor da 
CPT e do MST, possui publicações e muita relação com 
essa entidade e movimento social, incluindo um livro 
assinado em conjunto com o João Pedro Stédile, líder 
do MST”, relata.
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