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Resumo: Este trabalho apresenta o relato profissional do projeto de integração entre a 
comunidade e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Centro de Educação 
Infantil Maria Cazetta, uma associação conveniada com o município de Curitiba. A iniciativa 
teve como fundamento a perspectiva de que o ato de educar deve ser um ato de intervenção 
no mundo, e adotamos como ponto de partida gerador do debate a alimentação e a perspectiva 
crítica sobre a produção do alimento, passando pela apresentação da reforma agrária como 
pauta necessária para a justiça social. Com a realização do projeto, identificamos desafios 
importantes que indicam os limites e as possibilidades da atuação profissional do serviço 
social. 
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Introdução 

O Centro de Educação Infantil Maria Cazetta situa-se no bairro do 

Uberaba, em Curitiba, há 19 anos. A instituição foi fundada para substituir a 

Creche da Igreja Católica São Paulo Apóstolo, que, após um grande vendaval 

que causou destelhamento do seu espaço, optou por encerrar as atividades. 

A então titular do Cartório do Uberaba, Patrícia Lazzarotto, juntamente 

com a assistente social Elisabeth de Oliveira Onishi, e atual diretora da 

instituição, fundaram este Centro de Educação Infantil (CEI). As fundadoras 

deram à escola o nome da avó de Patrícia, Maria Cazetta, pela sua vida 

inspiradora de assistência à comunidade. 

O CEI Maria Cazetta atende atualmente 200 crianças, distribuídas em 

turmas que vão desde o berçário até a Pré-Escola. O funcionamento da escola 

é em período integral, de 2ª a 6ª feira, das 07:00 às 18:00 horas com um 

quadro funcional de 48 pessoas. 

Desde o princípio, sobretudo a partir da atuação da assistente social 

Elisabeth de Oliveira Onishi, a escola assumiu o desafio de prestar assistência 

de forma transformadora na comunidade, agindo a partir da educação. Diante 

da necessidade de atendimento das crianças que ficaram sem escola depois 

do encerramento da instituição mantida pela Igreja Católica, a assistente social 

convicta da necessidade de mudanças estruturais na sociedade viu neste 
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serviço a oportunidade de educar para a consciência social, multiplicando 

saberes a favor da transformação. 

Em uma iniciativa recente desta instituição foi desenvolvido um trabalho 

em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Ruais Sem Terra (MST) para 

implantar na escola uma horta comunitária agroecológica, envolvendo os 

familiares das crianças atendidas, os trabalhadores da escola e membros do 

movimento social. 

Nesta iniciativa, a instituição teve por objetivo superar preconceitos com 

relação aos movimentos sociais, aproximar e criar identidade entre as pessoas 

e despertar a consciência social sobre a importância do trabalho rural para a 

alimentação da nossa sociedade. 

O presente trabalho é um relato da prática profissional na instituição, 

especificamente no âmbito do projeto relacionado à horta comunitária 

implantada com auxílio do MST. 

No relato, vamos narrar a importância da atuação social no âmbito 

educacional em todos os níveis, inclusive na educação infantil, como é o caso 

desta experiência. 

 

1. Desenvolvimento 

 

2.1. Associações conveniadas na educação infantil 

O CEI Maria Cazetta funciona na forma de associação comunitária 

conveniada com o Município de Curitiba para a oferta do serviço de educação 

infantil. Esta forma de organização do serviço, a despeito de delegar à entidade 

privada a prestação do serviço público, por outro lado proporciona a 

oportunidade especial autorizar a prestação do serviço básico diretamente 

pelas associações constituídas por membros da própria comunidade. 

Dentro desta oportunidade, o serviço educacional prestado identifica as 

necessidades mais emergentes da comunidade, e, com a proximidade que é 

sua característica, atua de modo a oferecer a assistência social integral, 

combinando o serviço educacional com a consciência social transformadora da 

realidade local. 



 

Com essa proposta, o CEI Maria Cazetta procura desenvolver atividades 

de fomento à consciência social, cumprindo a expectativa lançada por Paulo 

Freire (2011, p. 96), de que “educar exige compreender que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo”. Deste modo, o CEI Maria Cazetta não ignora 

o seu meio social e as estruturas que o determinam. 

Assim, além de adotar uma abordagem especial para o atendimento 

pedagógico, a equipe diretora do CEI Maria Cazetta prevê a necessidade do 

trabalho de assistência social, prevendo não apenas o acolhimento por meio de 

bolsas e benefícios para as famílias mais vulneráveis, mas também o trabalho 

técnico-social de intervenção na realidade local, tornando a instituição um 

instrumento de transformação e consciência sociais. 

 

2.2. Da consciência sobre o alimento 

No trabalho essencial de pedagogia em nível de educação infantil para 

cerca de 200 crianças, o CEI Maria Cazetta não cumpre apenas este serviço 

básico, afinal, como se sabe, a educação infantil exerce papel essencial na 

manutenção da vida da classe trabalhadora. 

Sem instituições de educação infantil, seria impossível garantir a jornada 

de trabalho dos pais, sobretudo o desenvolvimento profissional e a autonomia 

das mães trabalhadoras. Além disso, as crianças recebem as principais 

refeições do dia nas instituições de educação infantil, desde o café da manhã 

até o jantar, desonerando as famílias mais vulneráveis de parte das despesas 

com alimentação em casa. 

Por esses motivos, não é possível prestar o serviço de educação infantil 

sem fomentar a consciência social sobre as condições de trabalho das famílias 

da comunidade e sem discutir alimentação e os diversos aspectos relacionados 

aos vínculos familiares, vínculos comunitários, economia local e 

desenvolvimento socioeconômico. 

 Nessa perspectiva, o CEI Maria Cazetta desenvolveu atividades 

integradas com o MST para promover a consciência sobre a agroecologia e o 

papel do campo na alimentação da cidade. Seguindo a perspectiva do próprio 

mestre Paulo Freire: 

 



 
Seria demasiado ingênuo, até angelical de nossa parte, esperar que a 
“bancada ruralista” aceitasse quieta e concordante a discussão, nas 
escolas rurais e mesmo urbanas do país, da reforma agrária como 
projeto econômico, político e ético da maior importância para o 
próprio desenvolvimento nacional. Isso é tarefa para educadoras e 
educadores progressistas cumprirem, dentro e fora das escolas. É 
tarefa para organizações não governamentais, para sindicatos 
democráticos realizarem. (p. 97) 

Assim, o CEI Maria Cazetta também teve como objetivo apresentar à 

comunidade a importância e o valor do trabalho militante do movimento social, 

superando a resistência que é oriunda dos preconceitos introduzidos pela 

ideologia dominante. 

A apresentar os membros do movimento social para a comunidade, 

transmite-se a verdade evidente de que são pessoas como nós. 

Além disso, discute-se criticamente a origem dos alimentos que 

consumimos diariamente, rompendo a alienação causada pelo modo de 

consumo via supermercados, que nos distancia da cadeia de produção dos 

bens consumidos. 

A prática de aproximação da comunidade local com o MST também traz 

relevo sobre a discussão da reforma agrária, e sobre os impactos de um 

modelo de concentração fundiária para os itens básicos da nossa vida. Como 

bem esclarecem os membros do movimento, em seu Caderno de Educação do 

Campo, Volume 2: 

O alimento cada vez mais se torna mera mercadoria envolta da 
perspectiva de lucro. Assim, ampliam-se as perversidades e 
distancia-se o alimento do seu verdadeiro objetivo, levando a sérios e 
comprometedores problemas à saúde das pessoas e do ambiente. 
(...) 
A aliança estratégica entre o campo e a cidade é fundamental para 
unificação das pautas de luta por direitos sociais, reforma agrária 
popular, reforma política e outras bandeiras que desafiam a Classe 
Trabalhadora do campo e da cidade. (p. 13) 
 

Assim, o CEI Maria Cazetta adota o alimento como ponto de partida 

gerador do debate político, da ação transformadora e da consciência social 

para os educandos, suas famílias e os trabalhadores da instituição, 

desenvolvendo atividades que conectam o problema local com a questão 

estrutural da reforma agrária e da importância dos movimentos sociais. 

 

2.3. Desafios 



 

A proposta de trabalho aqui relatada encontrou desafios práticos 

relevantes que não podemos deixar de destacar, dentre os quais se destacam 

as resistências provocadas pela ideologia dominante, não só a partir dos 

preconceitos simbólicos e culturais sobre os movimentos sociais, mas também 

os problemas concretos e estruturais da vida dos trabalhadores. 

A ideologia dominante não falha em deixar a classe desgastada pelas 

preocupações essenciais de seus próprios trabalhos e da reprodução da vida. 

Assim, o tempo livre dos trabalhadores é tomado por jornadas 

extraordinárias de trabalho, problemas pessoais e distrações que os impedem 

de direcionar a atenção para a reflexão crítica sobre a sua realidade. 

Essa circunstância é extremamente grave, pois chega a comprometer o 

envolvimento dos pais com questões essenciais do dia a dia da escola e do 

desenvolvimento educacional de seus filhos, resultando em uma espécie de 

“abandono material e intelectual” sistêmico dos pais com seus filhos, problema 

que é generalizado no setor educacional. 

Se os pais muitas vezes não têm tempo de se ocupar com questões tão 

essenciais, menos tempo e atenção ainda dedicam para o esforço da reflexão 

crítica provocada pelo projeto da instituição. Assim, dentre os desafios 

enfrentados pela prática proposta está a falta de atenção e a própria abstenção 

das famílias na adesão ao projeto. 

Quando conseguimos superar o obstáculo da falta de atenção e da 

abstenção dos familiares, ainda podemos observar a enorme força do domínio 

simbólico e cultural da ideologia dominante sobre a classe, que rejeita 

iniciativas que propõem a atuação social transformadora, a resistência política 

e a mobilização social. 

A força da repressão certamente cumpre um papel importante para o 

domínio da ideologia, já que há muitos familiares que manifestam desânimo ou 

abatimento diante de ideias que soam “difíceis demais” para serem realizadas. 

Além disso, a noção de adequação da ordem capitalista cumpre papel 

estruturante em algumas profissões da classe trabalhadora, como a dos 

trabalhadores em forças de segurança. 

O contexto político recente, de perseguição aos governos de esquerda, 

tem especial relevo na cidade de Curitiba, onde o projeto se desenvolveu, 



 

ampliando a resistência simbólica e cultural pela penetração da ideologia 

dominante na classe trabalhadora, mesmo daquela moradora de bairros 

periféricos, como é o caso da comunidade atendida pelo CEI Maria Cazetta. 

 

2. Conclusão 

A despeito dos grandes desafios enfrentados, a riqueza do projeto não 

deixou de semear frutos, contando com a adesão de um número relevante de 

famílias, e cumprindo a função, ainda que restrita, de romper a alienação no 

consumo dos alimentos e desenvolver o conhecimento prático sobre a 

agroecologia, resultando na criação de uma horta comunitária no interior do 

terreno da instituição. 

A Horta Comunitária e a Agrofloresta implantadas pela comunidade local 

em parceria com o MST foi denominada Marielle Franco, em homenagem à 

Deputada Estadual do Rio de Janeiro que foi assassinada por milicianos. A 

inauguração do espaço ocorreu no aniversário do trágico episódio, e contribuiu 

para semear saberes populares sobre a realidade política atual do país. 

Materiais sobre agroecologia foram distribuídos à comunidade local, e 

encontros foram realizados para o desenvolvimento de conhecimentos sobre o 

plantio, o cultivo e a colheita de alimentos. 

O CEI Maria Cazetta passou a ser um ponto de distribuição de alimentos 

produzidos pelo MST, contribuindo a função de divulgação permanente das 

atividades do movimento social. 

Certamente a persistência e a repetição de práticas dessa natureza 

podem cumprir a função de dissolver o domínio cultural e simbólico da 

ideologia dominante, a fim de que o projeto não seja apenas um evento 

momentâneo na comunidade, e sim uma atividade estruturante. 

Desta forma, a prática profissional aqui relatada repercute também nos 

conteúdos desenvolvidos nas turmas de educação infantil, na consciência 

social dos trabalhadores da instituição e no acesso à informação para toda a 

comunidade, cumprindo o papel transformador esperado para a educação. 
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