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Relatório do município de Fraiburgo na comunidade de União da Vitória nos entornos da 
Escola Agrícola 25 de Maio. 
 

 – Histórico da Escola Agrícola 25 de Maio 
 

O nome da escola é fruto da história do MST. No dia 25 de maio de 1985 ocorreu a 
primeira e maior ocupação de terras em Santa Catarina, no município de Abelardo Luz, 
com a participação de aproximadamente 2000 famílias. Destas, 85 foram destinadas para 
o município de Fraiburgo, no ano de 1986, constituindo dois assentamentos: União da 
Vitória e Vitória da Conquista. Depois foram instituídos os assentamentos Rio Mansinho, 
Chico Mendes e Contestado. 
Uma das primeiras preocupações das famílias foi a escola e, já no primeiro ano de 
assentamento, as crianças foram reunidas sob a sombra de uma árvore para as primeiras 
aulas, já em 1987 foram criadas duas escolas de séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 
4ª série). Neste período já havia discussões a respeito das possibilidades de expansão dos 
níveis de ensino existentes, originando a trajetória e a história da escola. Existiam dois 
lotes reservados pela comunidade com a finalidade de criação da escola de 5ª à 8ª série, 
sendo que no ano de 1989 foi aprovado seu funcionamento, denominando-se Escola 
Agrícola 25 de Maio. 
Desde o início de seu funcionamento, construiu-se um currículo voltado à educação do 
campo, em que as crianças e jovens atendidos, além das disciplinas do núcleo comum 
(currículo básico nacional), permaneciam em tempo integral, desenvolvendo técnicas e 
conhecimentos agropecuários, relacionados às suas próprias vidas. Em 1998 foi criada a 
Cooperativa dos Estudantes pela Reforma Agrária (CEPRA), visando, principalmente, 
qualificar e fortalecer as ideias de cooperação e auto-organização dos educandos. Outra 
linha estratégica foi a definição por um modelo que priorize os fundamentos da 
agroecologia. 
Estas iniciativas tiveram o suporte da Secretaria Estadual de Educação, do Setor Estadual 
de Educação do MST e da comunidade local representada por pais, comunidade local, 
educandos e educadores. Este envolvimento coletivo teve um papel fundamental no 
fortalecimento da proposta educacional da Escola Agrícola 25 de Maio e garantiu diversas 
conquistas dentre elas a expansão dos níveis de ensino médio e profissional. 
Os alunos do campo, ao terminarem o Ensino Fundamental na região, possuíam como 
alternativa frequentar o Ensino Médio nas sedes dos municípios, porém muitos não o 
faziam devido, entre outras, às dificuldades de acesso. Para o caso do município de 
Fraiburgo, esta se encontra a 25 quilômetros do assentamento onde se localiza a Escola 
Agrícola. 
 

Saídas de Campo 



 

Lixo: 
No dia 23 de setembro de 2014 foi quando cheguei a comunidade de União da Vitoria em 
Fraiburgo, busquei acompanhar o cronograma estipulado então neste primeiro momento 
resolvi conhecer os entornos da escola, conhecer as atividades que a escola proporciona, 
as hortas, o trato dos animais, as salas de aula, refeitório, entre outros. Nessa caminhada 
me deparei com uma quantidade de buracos cheio de lixo no terreno da escola, sendo 
muito próximo da escola e sem nenhuma percepção do que é lixo e o que podemos fazer 
com ele, e pela falta de acesso à coleta de lixo na comunidade de União da Vitoria. Com 
isso resolvi estimular esse assunto para os jovens, se a quele ato teria a participação deles, 
porque e como. 
 Questão do lixo na escola e na comunidade; o lixo orgânico destinado ao consumo dos 
bichos, galinha, porco. E o lixo reciclável e rejeitos, são aterrados nos fundos da escola. 
Os buracos são cavados por alunos que não possuem um bom comportamento, estes 
alunos estudam em tempo de alternância, residindo na escola em alojamentos, onde 
possuem um hora para dormir, quando não se comportam são destinados a fazer esses 
buracos. E diariamente depositam o lixo nesses buracos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte Ives Dantas – estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo  
  
Gênero e sexualidade 
Dia 23/ 24/25 de setembro quando chegou 22:30 fui recrutada a ir para o alojamento e 
ficar trancada, a partir dai comecei a me questionar e conversar com os alunos e 
professores sobre o assunto, percebi que a um afastamento do assunto com matéria, 
podendo ser trabalhada com questões de gênero e sexualidade, pois vemos claramente o 
baixo número de meninas que estudam na escola agrícola. A escola trabalha com a 
pedagogia da alternância onde jovens ficam morando na escola por uma etapa. Um dos 
fatos que pode ter ocasionado isso foi o ocorrido, onde alunos foram pegos se 
relacionando sexualmente, dando uma difamada no nome da escola (estes pontos 
levantei em conversas com alunos de 1°ano e 3° ano em conversas informais e por 
curiosidade levantei o assunto com professores onde afirmam). Mas o que me deixou 
assustada é que o reflexo que o grupo escolar teve para resolver essa ação, foi, trancar as 
meninas no alojamento com cadeados, onde uma professora fica responsável, por trancar 
e cuidar. 
Já o alojamento dos homens não tem quem cuide, eles não são trancados, mas tem de 
cumprir o horário do silêncio que é as 22:30 h. Se os homens são pegos fora desse horário 
nos alojamentos são castigados, fazendo buracos atrás da escola para jogar o lixo. 
 
 

Alimentação  



Dia 23/24/25 pude observar esses dados em conversas informais com merendeiras e 
alunos da escola. A escola Agrícola 25 de Maio possui em seu PPP aulas de Agrofloresta, 
Agroecologia, Homeopatia, entre outras, podendo ser um modelo de escola em 
desenvolvimento alimentar auto sustentável, eliminando a terceirização de alimentos que 
são de baixa qualidade, sendo alimentos processados, alimentos produzidos com 
agrotóxicos. 
Com isso observei a alimentação da escola, pude ver que a merenda escolar é toda terce 
risada. Algumas coisas vêm de outros assentamentos, mas pouca parte, e o resto de 
empresas (não obtive o dado de que empresas são essas), a grande utilização de produtos 
não orgânicos, alguns embutidos e produtos hidrogenados e carnes não orgânicas (estes 
dados obtive com as merendeiras e também em participação diária na alimentação). 
Intendo que por ser uma escola agrícola, onde são dadas aulas de agroecologia, 
agrofloresta, podendo ser um lugar de conscientização e uma escola-modelo, 
autogestionada, que produza o seu próprio alimento gerando qualidade de vida e 
consciência para cada sujeito e sua família. 
 Pude observar que a escola ainda esta pouco longe dessas áreas como prática, na escola 
são praticadas tais atividades como, hortas mandalas para produção de hortaliças, no 
momento em baixa produção, o silvo pastoril e construção de uma mandala de ervas 
medicinais, criação de galinha e porco.  
Este trabalha pode ser levado para toda a comunidade de União da Vitoria que por sua vez 
produtora de fumo, alho, pinos, cheio de agrotóxicos. Estes sujeitos do campo acabam 
respirado e ingerido esses agrotóxicos que os fazem muito mal, além de estarem voltados 
a produção da morte e não da vida, uso de muito veneno.  
 

Meios de Produção 
Grande parte dos assentados da comunidade da União da Vitoria produzem monoculturas 
de alho, milho, soja, pinos e tabaco. Produzindo para empresas, sendo dependente do 
meio de produção. Produzindo pouco alimento para seu uso, utilizando agrotóxicos, tendo 
que comprar grande para de seu alimentos em mercados. Na comunidade só encontrei 
uma família que produz agroecológico, mas que precisa de um isentivo para que seja a 
semente a brotar naquela comunidade. 
Sendo esses sujeitos os pais de filhos da escola Agrícola 25 de Maio. 
 

 
 

 



 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

               Fonte Antony Correa – estudante do curso de Licenciatura em Educação do 
Campo 
 
 
 
 
 
 


