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3. JORNADA SEM TERRINHA: DA LUTA SOCIAL A FORMAÇÃO DE 

LUTADORES E CONSTRUTORES 

 

Alcione Nunes Farias1 

Valter de Jesus Leite2 

 

RESUMO: Integrando a Jornada Nacional dos Sem Terrinha no mês de outubro de 

2012, no Estado do Paraná os três mil Sem Terrinhas realizaram a ocupação da 

Secretária de Estado da Educação e de 16 Núcleos Regionais de Educação. Com gritos 

de ordem de “Educação do Campo, Direito nosso dever do Estado” e com a pauta que 

produziram exigiam respostas do governo do Estado frente ao descaso e morosidade 

que apresentava nos últimos anos para garantir direitos fundamentais, dentre eles a 

escola nos acampamentos e assentamentos. As crianças demandaram e foram recebidas 

pelo Secretário da Educação em exercício, apresentaram a pauta, debateram e com a 

postura de lutadores e construtores, cobraram o atendimento e o compromisso público 

em resposta as reivindicações. Em carta aberta, assinada e entregue nas mãos das 

crianças, o Secretário da Educação reconheceu a legitimidade da luta por direitos que 

faziam os Sem Terrinha e se comprometeu com o atendimento dos pontos apresentados 

pelas crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sem Terrinha; Luta Social; Formação Humana. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os Sem Terrinha ocupam seu espaço em meio a luta pela terra desde as 

primeiras ocupações do MST. Da gestação do MST até os dias atuais a presença das 

crianças na luta pela terra evidenciou que era preciso realizar a luta por outros direitos 

fundamentais, entre eles com destaque à educação. Justamente, é pela presença das 

crianças no acampamento que se faz luta por escola, e com isso por uma educação 

voltada às necessidades do sujeito Sem Terrinha/Sem Terra. 

A partir das necessidades concretas dos acampamentos e assentamentos as 

famílias passaram exigir seus direitos e reivindica-los às instâncias do poder público. 

Desta forma, a luta por Reforma Agrária trancende a luta por terra e incorpora outras 

dimensões necessárias a vida no campo, como as condições de produção, o crédito 

                                                           
1  Membro do Coletivo Estadual do Setor de Educação MST – PR. Email: alcionegeo@gmail.com  
2  Membro do Coletivo Estadual do Setor de Educação MST – PR. Email: 

valterleitemstpr@gmail.com  
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agrícola, a melhoria da infraestrutura, as estradas, e de acesso aos direitos fundamentais, 

como a saúde e a educação com as condições para sua efetivação como a construção da 

escola, a alimentação escolar e o transporte escolar. E desta materialidade que a 

organização constroe a identidade dos Sem Terrinha, a cultura de luta entre as crianças, 

e com espaço no Movimento encontram-se periodicamente para celebrar sua condição, 

aprender, debater e analisar seus direitos e negação que sofrem. 

Portanto, a Jornada Nacional dos Sem Terrinha vem se configurando como 

espaço de confraternização, estudo, organização coletiva e luta social das crianças, e 

desde o ano de 1994 o mês de outubro foi adotado como período de realização, 

justamente pela data comemorativa do dia das crianças. Este espaço proporciona o 

desenvolvimento de atividades artísticas e culturais com os Sem Terrinha, tornou-se 

ambiente educativo e de protagonismo das crianças engajadas na luta pela terra, e de 

fortalecimento da identidade do Sem Terrinha. 

Neste ensejo, no Estado do Paraná, desde o ano de 1995 criou-se a cultura de 

realização do Encontro Estadual dos Sem Terrinha que a cada dois anos reúne crianças 

de todo Estado. Intercalado aos anos que ocorre o Encontro Estadual são realizados os 

encontros a nível regional e local nos acampamentos e assentamentos. Inclusive nos 

anos em que os encontros ocorrem estadualmente os locais organizam atividades 

recreativas, organizativas e de estudo como preparação para participação no Encontro 

Estadual e conforme a conjuntura desenvolvem lutas locais. 

Integrando a Jornada de Lutas do MST, no ano de 2012, a Jornada dos Sem 

Terrinha no Estado do Paraná foi realizada entre os dias 30 de outubro e 1º de 

novembro, e foi precedida por processos de mobilização e encontros locais. Neste ano, 

estava programado a realização dos Encontros Sem Terrinha de caráter local com as 

atividades recreativas, artísticas, festivas e de estudo, porém perante ao diagnóstico 

realizado em reunião do Coletivo Estadual de Educação do MST, ao discutir o encontro 

sem terrinha definiu-se por dar centralidade a luta pelo direito a educação, frente ao 

descaso do poder público com as necessidades estruturais e humanas das escolas do 

campo (Escolas de Assentamento e Escola Itinerante) apresentada em outras ocasiões. 

Desta forma, no planejamento dos encontros Sem Terrinha nos locais discutiu-se com o 

conjunto do MST, incluindo as crianças, o quão era imprescindível construir ações de 
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luta perante aquela conjuntura.  

Durante a mobilização e organização da atividade nas regiões, brigadas, 

comunidades e escolas, que contou com a participação de lideranças e das crianças 

destes espaços, foram feitos levantamentos novas demandas específicas de cada local 

para compor a pauta de reivindicação dos Sem Terrinha.  

Assim, nos encontros locais contemplou-se três eixos formativos de trabalho, 

com o desenvolvimento de atividades recreativas, comemorativas, artísticas e culturais; 

de atividades de estudo e debate, principalmente do ECA3, Revista Sem Terrinha e da 

pauta; e de atividades organizativas e de luta social. Destacamos que o conjunto das 

atividades programadas e realizadas nos Encontros Sem Terrinha objetivaram 

intencionalizar e alimentar a condição humana das crianças se auto-organizarem, serem 

lutadoras e construtoras,  que participam de forma coletiva, ativa e criativa das 

mudanças sociais em sua vida.  

Posterior aos processos formativos e organizativos nos locais, configurou-se a 

Jornada dos Sem Terrinha4 quando três mil Sem Terrinhas, com muita animação e 

energia própria das crianças, munidas de bandeiras, bonés, faixas, músicas, gritos de 

ordens, concomitantemente, ocuparam 16 Núcleos Regionais de Educação (NRE) e a 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) as 10 (dez) horas da manhã do dia 31 de 

outubro de 2012. As ocupações tiveram como objetivo principal denunciar o 

fechamento das Escolas do Campo e a ausência de atenção do governo estadual com as 

necessidades das escolas de acampamentos e assentamentos.  

No momento pós ocupação as crianças e seus educadores passaram pelos 

corredores entregando panfletos5 com intuito de conscientizar e situar todos e todas dos 

fatores que motivaram a ação. A receptividade da ocupação demostrada pelos 

trabalhadores dos NRE e da SEED foi diversa, desde aqueles que apoiavam aos que 

tratavam como criminosa a ação. As crianças foram preparadas para permanecer na 

                                                           
3  Estatuto da Criança e do Adolescente. 

4 Ver notícias sobre Jornada Nacional de Luta do Sem Terrinha Paraná em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-terrinha-ocupam-a-secretaria-de-educacao-

2mm1vsihln8mgw054ciuk9vf2 ; http://terradedireitos.org.br/biblioteca/sem-terrinhas-ocupam-16-

nucleos-de-educacao-e-a-seed-noparana/ ; http://www.mst.org.br/Sem-Terrinhas-ocupam-16-Nucleos-de-

Educacao-e-a-SEED-no-Parana  
5  Disponível em: http://1drv.ms/1KXBgPL acesso em: agosto de 2013 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-terrinha-ocupam-a-secretaria-de-educacao-2mm1vsihln8mgw054ciuk9vf2
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-terrinha-ocupam-a-secretaria-de-educacao-2mm1vsihln8mgw054ciuk9vf2
http://terradedireitos.org.br/biblioteca/sem-terrinhas-ocupam-16-nucleos-de-educacao-e-a-seed-noparana/
http://terradedireitos.org.br/biblioteca/sem-terrinhas-ocupam-16-nucleos-de-educacao-e-a-seed-noparana/
http://www.mst.org.br/Sem-Terrinhas-ocupam-16-Nucleos-de-Educacao-e-a-SEED-no-Parana
http://www.mst.org.br/Sem-Terrinhas-ocupam-16-Nucleos-de-Educacao-e-a-SEED-no-Parana
http://1drv.ms/1KXBgPL
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ocupação e estabelecer acampamento para serem atendidas. Na SEED entraram com 

colchões, panelas, alimentos, materias de estudo e de agitação (equipamento de som e 

instrumentos músicais) mostrando a disposição para pernoitar no local caso fosse 

necessário. Todos tentaram entrar com seu kit militante e aqueles que não foram 

impedidos pelos seguranças no primeiro momento da ocupação conseguiram adentrar 

com estes materiais, mas os alimentos e instrumentos que chegaram depois foram 

barrados pelos seguranças na tentativa de impedir a permanência da ocupação. 

Posteriormente, depois de muito dialógo uma equipe entrou com os alimentos 

preparados para as crianças. 

Conforme programado para a ocupação as crianças e lideranças pediam uma 

audiência para apresentar da pauta e cobrar o comprometimento do governo estadual 

com a Educação do Campo nas áreas de Reforma Agrária. Acordou-se que até obterem 

um retorno plausível não desocupariam os locais.  

Os representantes da SEED que tentaram responder a ocupação tiveram 

diferentes atitudes, ao buscar saber de que se tratava exigiam que as crianças deixassem 

a SEED, classificavam como criminosa a ação, ameaçavam chamar as instâncias do 

poder público para repreender os responsáveis, afirmavam que as crianças estavam 

sendo usadas e que os pais não tinham autorizado. A tensão gerada pela postura dos 

representantes da SEED diminuiu a medida que começaram a entender que não 

conseguiram desqualificar e precisavam reconhecer a legitimidade da ação, e também 

ao perceber que entidades de luta pela educação pública e pelos direitos humanos 

estavam presentes com as crianças. Mesmo assim, a SEED passou a exigir a 

desocupação para que as crianças fossem recebidas para apresentar a pauta, ou ainda, 

queria receber imediatamente apenas um ou dois representantes adultos do MST. 

Entretanto, a definição da ocupação era conseguir a audiência dos Sem Terrinha com o 

Secretário da Educação. 

Assim, enquanto a questão não se resolvia, o período da manhã na SEED, como 

nos NRE, foi dedicado às apresentações culturais e artísticas, oficinas e brincadeiras, 

contando com a colaboração de arte-educadores do MST e de amigos. Além de 

participar destas atividades, a comissão de negociação dos Sem Terrinha cobrava e 
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aguardava retorno da equipe da SEED sobre horário da audiência, enquanto outros 

entoavam os gritos de ordem reivindicativos que ecoavam no interior do prédio.  

A comissão de negociação dos Sem Terrinha foi composta por crianças 

destacadas de vários locais, e que tinham como tarefa apresentar os pontos da pauta e 

relatar as demandas de sua realidade com todas as nuances e consequências para a vida 

das crianças daquela realidade. Também foram compostas outras comissões de Sem 

Terrinha, seguindo a mesma lógica de participação de todas as regiões, deste modo 

destacaram-se a comissão de agitação/animação (que foi responsável por realizar a 

comunicação e agitação com os presentes, com auxílio dos equipamentos de som) e a 

comissão de comunicação (que tinha a tarefa de comunicar-se com a sociedade e com os 

órgãos de imprensa e mídia, fazer a panfletagem e conceder entrevistas, por exemplo). 

Ressaltamos que estas comissões eram assistidas por educadores que faziam a mediação 

e zelavam pelos direitos das crianças. 

É pertinente relatar, entre os constrangimentos sofridos nas ocupações dos 

Núcleos Regionais de Educação, o fato ocorrido no NRE de Foz do Iguaçu que acionou 

o batalhão da polícia militar para “despejar” os Sem Terrinhas do prédio, porém, os 

policiais desmobilizaram o despejo ao se depararem com um conjunto de crianças 

desenvolvendo atividades de estudo e cobrando seus direitos, a escola. As crianças 

permaneceram mobilizadas aguardando retorno sobre as reivindicações e em seguida 

obtiveram a devida atenção pela equipe do NRE.  

 No período da tarde a comissão de negociação dos Sem Terrinha foi recebida 

pelo Secretário da Educação em exercício, Jorge Eduardo Wekerlin, para a audiência6. 

Nesta ocasião as crianças apresentaram a pauta de reivindicações, e externalizando 

indignação e apropriação, os Sem Terrinha argumentavam cada ponto da pauta e 

exemplificavam utilizando de aspectos da realidade vivenciados por eles no cotidiano 

escolar. Este momento foi significativo para todos e todas presentes, devido a 

contundência dos Sem Terrinhas no tratamento da pauta. 

Entre as questões em pauta estavam: Escolas do Campo (construção, reforma e 

ampliação - construção de salas de aula); estruturação das escolas (laboratórios ciências, 
                                                           
6  Para ver fração da audiência acessar: 

http://www.youtube.com/watch?v=ey_VoYqBzNI&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=ey_VoYqBzNI&feature=youtu.be
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informática e de solos); educadores (contratação, recursos para formação dos 

educadores, condições de trabalho e de deslocamento); Educação de Jovens e Adultos e 

Educação profissionalizante e tecnológica voltada às necessidades do campo; garantia 

de Educação Especial às crianças nas Escolas Itinerantes; transporte escolar seguro e 

suficiente para os estudantes; alimentação escolar saúdavel, sendo no mínimo 30% da 

agricultura familiar. 

Ao apresentar a pauta os Sem Terrinha demostraram um aprendizado próprio da 

organização coletiva, respeitando o momento de cada um falar e coordenando cada 

ponto. E no diálogo direto com o Secretário eram firmes e solidários em argumentos 

com os seus companheiros, à medida que um Sem Terrinha se mostrava atenuado frente 

aos argumentos do Secretário e sua equipe os outros Sem Terrinha pediam para falar e 

diziam que as coisas não eram bem daquele jeito que o Secretário queria pronunciar, e 

faziam isto ao dizer: “mas lá na minha escola é assim....” se referindo aos problemas 

que enfrentavam. Nos momentos em que o Secretário se utilizava de termos técnicos ou 

que as crianças desconheciam, os educadores intervinham para explicar e para o 

detalhamento do pleito.   

Reconhecendo as reivindicações dos Sem Terrinha o Secretário se encontrou 

numa situação, frente as cobranças por respostas concretas que as crianças faziam para 

levar para os demais em sua comunidade, que acatou proposição de assumir 

compromisso público pelas questões que tinha pronunciado. 

De acordo com Jennifer estudante da Escola Itinerante Caminhos do Saber, 

localizada no acampamento Maila Sabrina no município de Ortigueira, "A mobilização 

que nós fizemos aqui na SEED foi bem legal, nós ocupamos todos os corredores. Nós 

temos a nossa escola e ela tá bem ruim, tá sem estrutura e é só assim com pressão que 

conseguimos as coisas para melhorar ela". Ainda comenta Jennifer, "agora eles vão ter 

que fazer porque se não a gente volta aqui e com mais sem terrinha ainda" (MST, 2012, 

s/p). 

Os Sem Terrinhas obtiveram retorno das reivindicações por meio de uma carta 

aberta7 da SEED se comprometendo com a pauta apresentada, embora, tenham se 

                                                           
7 Para averiguar a Carta da SEED aos Sem Terrinha ver 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=3945 . 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=3945
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concretizado avanços na materialização de pontos da pauta em 2012 e 2013 em 

consequência dos processos de luta que antecederam e ganharam força e potencial na 

exigência com a Jornada Sem Terrinha, atualmente é necessário problematizar e lutar 

pela continuidade dos combinados e conquistas, pois as dificuldades estruturais 

persistem. Ressaltamos, que somente depois da emissão da carta e de sua socialização 

pela comissão de negociação, em Assembleia dos Sem Terrinha realizada no interior da 

SEED, e análise dos avanços obtidos sucedido de comunicado aos outros locais 

ocupados, que os prédios dos NRE’s e SEED foram desocupados pelas crianças. 

Em Curitiba, no retorno para os assentamentos e acampamentos, as crianças 

realizaram atividades recreativas no Parque Bariguí. E neste ínterim uma comissão de 

Sem Terrinha foi recebida no Centro de Apoio as Promotorias de Defesa dos Direitos 

Humanos do Ministério Público, entregaram a pauta para o Dr. Olympio de Sá Sotto 

Maior Neto8 e à sua equipe, e socializaram a situação da qual decorre e obtiveram a 

afirmação de que as resoluções das questões pleiteadas seriam acompanhadas de perto 

pelo MP. 

A continuidade das pressões frente a SEED ocorreram por meio de equipe 

organizativa do setor de educação do MST PR, outras lutas desencadeadas de 2012 aos 

dias atuais pelos Sem Terrinha, Juventude Sem Terra9 e Jornadas de Luta. Entre as 

lições extraídas desta experiência da Jornada Sem Terrinha em 2012, destacamos a 

auto-organização de cada acampamento e assentamento envolvido, que ofereceu 

unidade e consistência na luta a partir dos processos organizativos e formativos junto as 

crianças.  

Nesta ocasião evidenciou-se resultados pela apropriação, segurança, 

conhecimento de seus direitos e auto-estima coletiva que expressaram os Sem Terrinha 

durante o conjunto das atividades, mas essencialmente na postura de lutadores e 

construtores do futuro que tiveram no dia 31 de outubro nos processos que integraram a 

ocupação e a cobrança do compromisso do Estado do Paraná em resposta às 

                                                           
8  Ex Procurador do Estado em três ocasiões, é ativista da proteção e teórico dos direitos da 

criança e do adolescente, área a qual dedicou grande parte de sua atuação profissional, participou 

ativamente da concepção e elaboração do ECA.  
9  A Juventude Sem Terra ocupou a SEED em Novembro de 2013. 
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reivindicações dos direitos concernente ao acesso à educação nas áreas de Reforma 

Agrária. 

O desafio persiste na continuidade de processos formativos com os Sem 

Terrinha, perpassando desde os ambientes educativos da escola aos processos não 

formais de formação que ocorrem no interior dos acampamentos e assentamentos, com 

o necessário intercâmbio e intencionalidade política pedagógico entre os diferentes 

processos formativos e a luta pelo acesso aos conhecimentos e objetivações humanas 

historicamente construídas para colocar a serviço da transformação social.  
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